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ABSTRACT 
Voedselveiligheidsklimaat en -cultuur zijn nieuwe concepten die een invloed kunnen hebben op de 
output (voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit) van de door de fabrikant voortgebrachte 
levensmiddelen en belangrijk kunnen zijn in het verbeteren ervan. Het gaat over de houding, gedrag, 
waarden en normen van de werknemers van een organisatie naar voedselveiligheidscultuur toe.  

In een eerste stap van deze thesis werden de concepten voedselveiligheidsklimaat en -cultuur 
onderzocht en gekarakteriseerd en een methode ontwikkeld om het voedselveiligheidsklimaat te 
evalueren. Vijf deelcomponenten werden gedefinieerd die het voedselveiligheidsklimaat volledig 
karakteriseren, namelijk leiderschap, communicatie, betrokkenheid, middelen en risicobewustzijn. 
Voor elke deelcomponent werden vijf of zes indicatoren gedefinieerd, waarna een methode voor de 
evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat ontwikkeld werd. Het resultaat is een vragenlijst met 28 
vragen, verdeeld over de vijf deelcomponenten, waarbij op elke vraag door middel van een vijf 
punten Likertschaal (van helemaal eens tot helemaal oneens) dient geantwoord te worden. De 
vragenlijst dient zelfstandig te worden ingevuld door de volledige hiërarchie van het bedrijf. Zo is het 
mogelijk om een verschil in klimaat tussen verschillende vestigingen of hiërarchische niveaus van een 
bedrijf te bepalen. Gebaseerd op de gevonden deelcomponenten wordt voedselveiligheidsklimaat in 
dit werk gedefinieerd als ‘de perceptie van werknemers over het leiderschap, de communicatie, de 
betrokkenheid, de beschikbaarheid van middelen en het risicobewustzijn in de organisatie met 
betrekking tot voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit’ (De Boeck 2014). 

In de tweede stap van deze masterthesis werd de voedselveiligheidscultuur geëvalueerd in twee 
korte keten hoeveslagerijen (HS1 en HS2) en twee conventionele keten slagerijen (CS1 en CS2). 
Voedselveiligheidscultuur wordt gedefinieerd als ‘het samenspel van het voedselveiligheidsklimaat, 
de bedrijfskarakteristieken en -context, het managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV) 
en de psychologie van de individuele werknemers resulterend in een bepaalde veiligheid, hygiëne en 
kwaliteit van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen’ (De Boeck 2014). In deze thesis 
werd de psychologie van de individuele werknemers niet behandeld. De context van het bedrijf, de 
bedrijfskarakteristieken, het MSVV en de output van de door het bedrijf voortgebrachte 
levensmiddelen werden onderzocht en geëvalueerd door middel van een bestaand diagnostisch 
instrument (MSVV-DI). De output (voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit) werd verder ook 
onderzocht aan de hand van microbiologische analyses. 

De twee hoeveslagerijen bevonden zich in een zeer risicovolle bedrijfscontext en hadden een basis 
MSVV dat niet afgestemd was op die risicovolle context. De twee conventionele keten slagerijen 
hadden eerder een middelmatige risicocontext en wel een geavanceerd MSVV afgestemd op de 
context. De slagerijen HS2, CS1 en CS2 hadden alle drie een hoge score op het 
voedselveiligheidsklimaat, terwijl HS1 lager scoorde. HS2 en CS2 hadden een hoog outputniveau, 
terwijl CS1 een lager output niveau had en HS1 had het laagste outputniveau (in relatieve 
verhoudingen ten opzichte van elkaar). De hypothese die in dit werk onderzocht werd, stelde dat er 
een positieve relatie is tussen het voedselveiligheidsklimaat en de output, ongeacht het MSVV en de 
bedrijfscontext en -karakteristieken. De resultaten van HS1, HS2 en CS2 bevestigen deze hypothese. 
CS1 bevestigt de hypothese niet helemaal omdat die slagerij niet lager scoorde op het 
voedselveiligheidsklimaat en wel lager scoorde op de output.  

ix 
 



Deze thesis geeft een eerste indicatie dat er mogelijk een verband is tussen het 
voedselveiligheidsklimaat en de output van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen. Er 
werd ook gevonden dat een hoog outputniveau mogelijk is, zelfs wanneer men zich in een risicovolle 
bedrijfscontext bevindt en wanneer het MSVV niet aangepast is aan die context. Er is echter meer 
kwantitatief onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen. 
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Inleiding 

INLEIDING 
Voedselveiligheid is een gegeven dat men voortdurend tracht te verbeteren. Wetenschappelijk 
onderzoek levert continu nieuwe inzichten en de voedingsindustrie investeert veel in 
voedselveiligheid. Ook de politiek stelt regelmatig nieuwe wetten op, meestal na incidenten zoals de 
dioxinecrisis in 1999 en de EHEC crisis in 2011. De focus ligt echter steeds op kennis-gedomineerde 
trainingen, inspecties en analyses om risico’s aan te pakken (Yiannas 2009, Griffith 2010). Toch blijkt 
dat er geen relatie is tussen het resultaat van een inspectie en de kans op een 
voedselveiligheidsuitbraak in een bedrijf (Mullen et al. 2002, Jones et al. 2004). Voedselveiligheid 
blijft tot op de dag van vandaag een belangrijk agendapunt.  

Dit alles vraagt om het benaderen van voedselveiligheid op een nieuwe manier. De belangrijkste 
factoren die bijdragen tot voedselveiligheidsuitbraken zijn terug te leiden naar menselijke 
gedragingen en handelingen (Yiannas 2009, Powell et al. 2011). Gedrag en handelingen die bepaald 
worden door het heersende klimaat in een bedrijf, namelijk het voedselveiligheidsklimaat van een 
bedrijf (Yiannas 2009). Om het voedselveiligheidsklimaat te veranderen en te beïnvloeden moet er 
verder gekeken worden dan enkel de harde wetenschappen. Er is een interdisciplinaire aanpak nodig 
die de harde wetenschappen samenbrengt met de sociale wetenschappen om zo drastische 
verbeteringen te realiseren op het vlak van voedselveiligheid (Fischer et al. 2005, Yiannas 2009). 

Het concept veiligheidsklimaat of -cultuur bestaat al enkele jaren, maar toch is er zeer weinig 
onderzoek gebeurd naar het toepassen van het concept in de voedingssector. In deze thesis wordt 
daarom het concept van voedselveiligheidsklimaat bestudeerd en zal een methode ontwikkeld 
worden om het voedselveiligheidsklimaat te evalueren in bedrijven. Voedselveiligheidsklimaat kadert 
in een groter geheel, namelijk voedselveiligheidscultuur. In dat opzicht wordt 
voedselveiligheidsklimaat in relatie gebracht met de bedrijfskarakteristieken en -context, het 
managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV), de psychologie van de individuele 
werknemers en de output (voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit) van de door het bedrijf 
voortgebrachte levensmiddelen (De Boeck 2014). Inzicht in de voedselveiligheidscultuur van een 
bedrijf kan het mogelijk maken om zwaktes te identificeren en die dan ook aan te pakken. De 
psychologie van de individuele werknemers wordt in dit werk niet behandeld. 

In dit werk zal de voedselveiligheidscultuur in slagerijen onderzocht worden. Meer bepaald zullen 
twee zelfstandige korte keten slagerijen (hoeveslagerijen) en twee conventionele keten slagerijen 
behorende tot een grotere keten met elkaar vergeleken worden. Er werd voor slagerijen gekozen 
omdat deze werken met zeer kritische levensmiddelen en omdat de sector zeer gevarieerd is. 
Daarom wordt verwacht verschillende voedselveiligheidsklimaten aan te treffen. Bovendien is er nog 
maar weinig onderzoek gebeurd naar de voedselveiligheid in korte keten voedingsbedrijven. Kleine 
bedrijven hebben het ook zeer moeilijk met allerlei wetgeving en het implementeren van 
managementsystemen (Walker et al. 2003, Fielding et al. 2005). De vraag is echter of dit altijd leidt 
tot een hoger outputniveau (Luning et al. 2011b, Kafetzopoulos et al. 2013) 

In deze masterthesis zal het verband tussen het voedselveiligheidsklimaat en de output 
(voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit) van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen 
onderzocht worden. De hypothese is dat een hoger niveau van voedselveiligheidsklimaat leidt tot 
een hoger niveau van de output van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen, ongeacht de 
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Inleiding 

bedrijfscontext, -karakteristieken en het geïmplementeerde MSVV. Dit zou betekenen dat 
hoeveslagerijen een output van hoog niveau bereiken vanwege een hoog 
voedselveiligheidsklimaatniveau, zelfs wanneer ze zich bevinden in een risicovolle context met een 
basis MSVV. Wanneer deze hypothese klopt, zou dit versoepeling op vlak van wetgeving 
rechtvaardigen. Daarom zal in dit werk ook kort de huidige wetgeving besproken worden. 

Een kleinschalig, korte keten bedrijf heeft minder middelen ter beschikking dan een groot bedrijf en 
zal financieel veel minder kunnen investeren in de voedselveiligheid. Een groot bedrijf kan 
werknemers aannemen om zich enkel en alleen bezig te houden met de voedselveiligheid binnen 
een bedrijf. De hypothese is dat kleine bedrijven dit compenseren doordat er een familialere sfeer zal 
heersen en de werknemers meer toegewijd en meer begaan zullen zijn met hun vak. Kleine bedrijven 
staan ook dichter bij de consument. De stiel is mogelijk van vader op zoon doorgegeven en de kennis 
van voedselveiligheidsgevaren zit zo meer ingebakken. Er komt ook meer beroepsfierheid en 
ambachtelijkheid aan te pas, terwijl in grote firma’s de werknemers zich misschien eerder minimaal 
willen inspannen en gewoon hun job willen doen.  

Concreet zal een methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat ontwikkeld worden en 
toegepast worden in de vier slagerijen. Verder zal een bestaand diagnostisch instrument gebruikt 
woorden om de bedrijfscontext, -karakteristieken en MSVV te evalueren en een eerste indicatie van 
de voedselveiligheidsoutput te krijgen. Er zullen zowel microbiologische analyses op rundergehakt als 
op de omgeving en handen uitgevoerd worden om zo inzicht te krijgen in de voedselveiligheid, -
hygiëne en -kwaliteit van de door de slagerij voortgebrachte levensmiddelen. Tenslotte zullen ook 
enkele kwaliteitsparameters zoals het zout-, vet- en droge stofgehalte van het rundergehakt 
geanalyseerd worden. Het ligt echter buiten de doelstelling van deze thesis om heel diep in te gaan 
op de kwaliteitsparameters. Alle evaluaties en analyses maken het mogelijk een uitspraak te doen 
over de voedselveiligheidscultuur. Dit alles is schematisch weergegeven in Figuur 0-1. 

 

       Figuur 0-1 Schematische voorstelling van het onderzoek in deze thesis. 
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1. LITERATUURSTUDIE 

1.1. Huidige maatregelen om de voedselveiligheid te verzekeren 
Voedselveiligheid wordt gedefinieerd als de conditie van levensmiddelen in alle stappen van de 
productie, verwerking en distributie, die nodig is om de gezondheid van de consument te verzekeren, 
rekening houdend met de normale omstandigheden van gebruik en informatie beschikbaar voor het 
levensmiddel (Baert et al. 2011). Om te kunnen kaderen welke maatregelen er nu genomen worden 
om de voedselveiligheid te verzekeren, wordt eerst de wetgeving omtrent voedselveiligheid 
besproken. Daarna wordt ingegaan op de rol van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV). In dat verband worden het autocontrolesysteem (ACS), controles en de 
voedselveiligheidsbarometer ook opgenomen in deze literatuurstudie. Verder wordt er ingegaan op 
het managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV) en welke maatregelen de bedrijven zelf 
vrijwillig nog bijkomend implementeren. 

1.1.1. De wetgeving 

1.1.1.1. De Europese context 
Europa zorgt voor de harmonisering van de wetgeving. De focus ligt op de volksgezondheid en de 
interne markt. Ook wederzijdse erkenning staat voorop (Hallaert 2013). Enkel de belangrijkste 
verordeningen zullen kort worden aangehaald. 

De verordening EC 178/2002 ‘de algemene voedingswet’ heeft als doel de algemene principes en 
vereisten van de voedingswetgeving vast te leggen, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(EFSA) op te richten en om procedures inzake voedselveiligheid vast te leggen (EC 2002). De wet 
geldt voor de volledige voedselketen, van riek tot vork. Voedingsbedrijven zijn verplicht om een 
systeem van traceerbaarheid uit te werken. Het is de verantwoordelijkheid van het voedingsbedrijf 
zelf om er voor te zorgen dat zijn producten aan de wettelijke vereisten (inzake voedselveiligheid) 
voldoen. Producten die niet aan de criteria voldoen moeten teruggeroepen worden van de markt. 
Bovendien moet dit gemeld worden bij de bevoegde overheid (EC 2002, Hallaert 2013).  

De verordening EC 852/2004 ‘over de hygiëne van levensmiddelen’ heeft als doel de algemene 
regels en vereisten met betrekking tot hygiëne om de voedselveiligheid te vrijwaren, te bepalen (EC 
2004a). De verordening verplicht bedrijven tot het invoeren, uitvoeren en behouden van 
permanente procedures die gebaseerd zijn op de principes van gevarenanalyse en kritische 
controlepunten (HACCP)(EC 2004a). Om een leidraad te hebben om die HACCP-principes toe te 
passen en in het algemeen te voldoen aan de hygiënevereisten werden gidsen ontwikkeld om 
bedrijven te helpen bij de praktische toepassing van de regelgeving (EC 2004a, Poudelet 2010). 
Verordening EC 853/2004 ‘over de hygiëne van voedsel van dierlijke oorsprong’ stelt bijkomende 
hygiëneregels voor dierlijke voedingsproducten (EC 2004b). De vereisten gesteld in verordening EC 
852/2004 en EC 853/2004 liggen aan de basis van het verplicht invoeren van een 
managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV) door elk voedingsbedrijf (Kirezieva et al. 
2013a, Luning et al. 2013a). Voor kleine ondernemingen is er flexibiliteit voor sommige vereisten 
mogelijk op nationaal niveau (EC 2004a).  

Verder werden in verordening EC 2073/2005 ‘over microbiologische criteria voor levensmiddelen’ 
criteria voor welbepaalde micro-organismen in specifieke voedingscategorieën en 
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voedingsproducten uitgewerkt waaraan voedingsbedrijven moet voldoen (EC 2005). Hiervoor 
moeten staalnameplannen, analyseplannen en procedures worden uitgewerkt. Er wordt een 
onderscheid tussen twee types van microbiologische criteria gemaakt. Enerzijds zijn er de 
voedselveiligheidscriteria voor de eindproducten die op de markt komen, anderzijds zijn er de 
proceshygiënecriteria die gelden tijdens het productieproces (EC 2005, Poudelet 2010). Deze criteria, 
aangevuld met richtlijnen van de vakgroep LFMFP zijn terug te vinden in Bijlage 1. 

1.1.1.2. De nationale context 
Het nationale niveau implementeert Europese richtlijnen en wetten en zet deze, indien nodig, om 
naar nationale wetgeving. Lidstaten hebben wel de mogelijkheid om strengere eisen te stellen dan 
de op Europees niveau vastgelegde eisen. Bovendien worden delen waarover op Europees niveau 
nog geen harmonisatie bestaat, op nationaal niveau gereguleerd (Hallaert 2013). 

De wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen (FAVV) beslaat de oprichting en beschrijving van dit agentschap (Anoniem 
2000). Het FAVV zorgt voor de controle van de hele voedselketen en voor de handhaving van de 
voedingswetten (Anoniem 2000). Het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende 
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is gebaseerd op de Europese 
algemene voedingswet en hygiënewetten, maar ook op nationale ervaringen zoals de dioxinecrisis 
(Hallaert 2013). Dit besluit heeft als doel autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid op te 
leggen om de volksgezondheid te verzekeren en crisissen in de voedselketen te beheersen en af te 
wenden (Anoniem 2003). 

De eerstgenoemde maatregel verplicht alle exploitanten om een autocontrolesysteem (ACS) uit te 
werken dat de veiligheid en wettelijke kwaliteit van de producten omvat en dat gebaseerd is op de 
HACCP-principes (zie verder paragraaf 1.1.2.1). De tweede maatregel betreft traceerbaarheid. Alle 
voedingsbedrijven moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden bij het FAVV en moeten een 
systeem uitwerken waarmee alle ontvangen en afgevoerde producten worden geregistreerd. De 
derde maatregel is meldingsplicht voor alle exploitanten, laboratoria en inspectie- en 
certificatieorganismen. Het FAVV moet ingelicht worden wanneer men vermoedt dat een 
voedingsproduct schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid (Anoniem 2003). Om het de 
exploitanten makkelijker te maken om een ACS uit te werken, kunnen ze gebruik maken van de 
gidsen die specifiek zijn uitwerkt per sector, door de sector zelf (Anoniem 2003, Diricks 2010). De 
gidsen moeten gebaseerd zijn op gevarenanalyse en moeten zeker de onderwerpen goede 
hygiënepraktijken (GHP), HACCP, traceerbaarheid en meldingsplicht behandelen (FAVV 2008b). Voor 
slagerijen bijvoorbeeld, bestaat de ‘Gids voor de autocontrole in de slagerij’ (FAVV 2005). 

1.1.1.3. Versoepelingen voor kleine ondernemingen 
Voor heel wat kleine bedrijven is de wet van 14 november 2003 te streng en niet haalbaar. In 
verordening EC 852/2004 werd hiervoor reeds aangegeven dat er flexibelere maatregelen mogelijk 
zou moeten zijn voor kleine bedrijven, zodat deze niet teveel belast worden. Daarom is er een eerste 
ministerieel besluit dat enkele versoepelingen invoert voor bedrijven die rechtstreeks aan de 
consument leveren en waar maximaal vijf voltijds equivalenten werken of waarvan de oppervlakte 
kleiner is dan 400 m² (Anoniem 2005). Het besluit is ook van toepassing voor bedrijven die aan 
andere bedrijven leveren en waar niet meer dan 2 voltijds equivalenten werken (Anoniem 2005). 
Slagerijen bijvoorbeeld, moeten dan geen eigen risicoanalyse uitvoeren en formele HACCP-
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procedures toepassen indien ze de doelstellingen kunnen behalen door enkel het volgen van de gids. 
Deze doelstellingen omvatten het voorkomen, elimineren of tot een aanvaardbaar niveau reduceren 
van de gevaren. Het volstaat dat slagerijen de gevaren en de kritische controlepunten kennen, de 
kritische grenzen hanteren en de bewakingsprocedures en corrigerende acties toepassen zoals 
beschreven in de gids. Bovendien moeten ze bij controles in verband met de bewakingsprocedures 
enkel registreren in geval van non-conformiteit en moeten ze deze registraties ook slechts beperkte 
tijd bewaren (Anoniem 2005, FAVV 2005). De bedrijven die voldoen aan de bovenstaande criteria 
kunnen ook genieten van versoepelingen op het vlak van traceerbaarheid (Anoniem 2005). 

Een tweede Ministerieel besluit maakt het ook mogelijk voor bedrijven die enkel levensmiddelen aan 
de eindverbruiker leveren, maximum 30 procent van hun omzet binnen een straal van 80 km leveren 
aan andere bedrijven of aan maximaal twee bedrijven leveren om versoepelingen wat betreft het 
ACS in te voeren (Anoniem 2013). Wat betreft de traceerbaarheid gelden versoepelingen voor 
bedrijven die enkel producten leveren aan de eindverbruiker en maximum 30 procent van hun omzet 
binnen een straal van 80 km leveren aan andere bedrijven (Anoniem 2013).  

1.1.2. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

1.1.2.1. Het autocontrolesysteem en de gids voor de autocontrole in slagerijen 
Het autocontrolesysteem (ACS) is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en 
distributie voldoen aan de eisen betreffende de voedselveiligheid, wettelijke kwaliteit en 
traceerbaarheid (FAVV 2013d). Het ACS is daarom één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste 
maatregel om de voedselveiligheid binnen een bedrijf te garanderen. Het ACS is in feite een 
managementsysteem voor de voedselveiligheid (Jacxsens et al. 2013). 

Wat betreft het uitwerken van het ACS zijn er verschillen naargelang de grootte van de slagerij. De 
‘Gids voor de autocontrole in de slagerij’ onderscheidt twee groepen van slagerijen voornamelijk op 
basis van grootte (FAVV 2005). Dat onderscheid is echter gedateerd en dus niet meer correct. 
Slagerijen die enkel aan de eindgebruiker leveren genieten van versoepelingen ongeacht hun grootte 
(Anoniem 2013). Dit zorgt ervoor dat zowel grote als kleinschalige slagerijen kunnen genieten van 
versoepelingen zolang ze aan de eindgebruiker leveren (FAVV 2013e).  

Een bedrijf kan, maar is niet verplicht, zijn ACS te laten valideren of certificeren waardoor het een 
lagere heffing moet betalen en minder inspecties zal ontvangen (Diricks 2010, Van Seghbroeck 2013). 
Het is ook mogelijk om een gecombineerde audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk 
certificeringsinstellingen (OCI’s) om samen met de certificatie van het ACS ook andere commerciële 
systemen van bijvoorbeeld het British Retail Consortium (BRC), International Featured Standard (IFS) 
en het International Organization for Standardization (ISO) te laten certificeren om zo kosten en tijd 
te besparen (Hallaert 2013). 

1.1.2.2. Controles 
Het Bestuur Controlebeleid van het FAVV werkt een meerjaarlijks controleprogramma uit op basis 
van risicobeoordeling. Het controleprogramma omvat de volledige voedselketen en wordt vertaald 
naar een planning van alle controleactiviteiten. De resultaten van die controles worden 
gerapporteerd en worden gebruikt voor een nieuwe risicobeoordeling (FAVV 2012c). In het 
programma wordt een onderscheid gemaakt tussen het bemonsteringsprogramma, dat de analyses 
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van producten omvat, en de inspectieprogramma’s, die gaan over controles van inrichtingen, 
producten en documenten. 

Het aantal analyses wordt vastgelegd op vier manieren (FAVV 2012c, De Poorter 2013). Eerst zijn er 
een aantal analyses vastgelegd in de wetgeving die dienen om bijvoorbeeld residuen van 
geneesmiddelen op te sporen. Dan is er een aantal dat vastgelegd wordt door risicoanalyse, bedoeld 
om onder andere chemische en microbiologische contaminanten, residuen en genetisch 
gemodificeerd organismen te detecteren. Vervolgens zijn er analyses die vastgelegd worden in het 
kader van monitoring. Tenslotte zijn er nog analyses die samenhangen met het zich voordoen van 
een gebeurtenis en waarvan de controlefrequentie wordt geschat door experten (FAVV 2012c, De 
Poorter 2013). 

Voor de programmering van de inspecties, die ook gebaseerd is op risico-evaluatie, wordt de 
volledige voedselketen opgesplitst in sectoren. Voor de verwerking van levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong wordt gewerkt met een inspectiesysteem met drie niveaus van inspectiefrequenties 
naargelang het risicoprofiel van de operator: verminderd, basis en verhoogd (FAVV 2012c). De 
basisfrequentie voor slagerijen is één keer in een periode van twee jaar (De Poorter 2013). Enkel het 
FAVV voert inspecties uit en deze worden niet op voorhand aangekondigd aan de bedrijven 
(Anoniem 2003). Een inspectie heeft een kleinere omvang dan een audit (FAVV 2008a), wordt 
uitgevoerd aan de hand van een inspectiechecklist en wordt frequenter uitgevoerd dan een audit 
(Van Seghbroeck 2013). Het is mogelijk dat inspecties uitgevoerd worden zonder een checklist, 
bijvoorbeeld bij het onderzoeken van een klacht, een voedselvergiftiging of hercontroles in geval van 
ongunstige inspecties (FAVV 2012b, 2013b). Deze inspecties behoren echter niet tot het 
controleprogramma (FAVV 2012c, De Poorter 2013). 

1.1.2.3. De voedselveiligheidsbarometer 
Voedselveiligheid is een relatief abstracte term waar moeilijk een kwantitatieve waarde op valt te 
plakken. Bovendien is het meten van de voedselveiligheid in het verleden beperkt gebleven tot het 
bedrijfsniveau. Daarom werd op vraag van het FAVV een set van 30 voedselveiligheidsindicatoren 
(VVI’s) ontwikkeld om zo de voedselveiligheid in de volledige voedselketen, van riek tot vork, te 
kunnen evalueren en jaar na jaar te vergelijken (Baert et al. 2011). De barometer omvat onder 
andere inspectieresultaten, het aantal gevalideerde autocontrolesystemen, het aantal voedseltoxi-
infecties en chemische en (micro)biologische gevaren in de voeding. Zaken zoals nutritionele 
aspecten en algemene kwaliteit werden niet meegenomen (FAVV 2012a). Uit resultaten van het 
FAVV blijkt dat de voedselveiligheidsbarometer sinds het aanvangsjaar 2007, jaar na jaar blijft stijgen. 
De recentste resultaten geven een verbetering weer van 2,9 procent in 2012 ten opzichte van 2011 
(FAVV 2013c).  

1.1.3. Het managementsysteem voor de voedselveiligheid en het 
kwaliteitszorgsysteem 

Een kwaliteitszorgsysteem (QMS) kan gedefinieerd worden als het systeem (structuur, 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen van de organisatie) 
dat noodzakelijk is voor het regelen van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen en om die 
doelstellingen te bereiken (Jacxsens 2013a, b). Onder voedselkwaliteit verstaan we voedselveiligheid, 
wettelijke kwaliteit (bijvoorbeeld samenstelling) en de commerciële kwaliteit (bijvoorbeeld de 
sensorische eigenschappen). Wanneer er met kwaliteit enkel voedselveiligheid en wettelijke kwaliteit 
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bedoeld wordt, spreekt men van een managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV) 
(Luning et al. 2009, Jacxsens 2013a). Het MSVV omvat goede praktijken (GP), 
basisvoorwaardeprogramma’s (PRP) en HACCP en heeft dus als doel een veilig voedingsproduct te 
verkrijgen (Jacxsens 2013b). Dergelijk MSVV wordt opgelegd aan voedingsbedrijven vanuit de 
wetgeving onder de vorm van het ACS (EC 2004a, b, Jacxsens 2013b, Kirezieva et al. 2013b, Luning et 
al. 2013a). Een bedrijf zal zich ook baseren op standaarden zoals de autocontrolegidsen, Codex 
Alimentarius, BRC en IFS voor het opstellen van een MSVV (Kirezieva et al. 2013b).  

Het MSVV bestaat uit controle- en borgingsactiviteiten (Luning et al. 2008, Jacxsens 2013a). De 
controleactiviteiten zijn alle operationele acties en technieken toegepast in een bedrijf om te 
voldoen aan de vereisten inzake voedselveiligheid en zijn bijvoorbeeld het monitoren van processen, 
reiniging en desinfectie. Ze dienen aangepast te zijn de risicocontext van het bedrijf (Luning et al. 
2011b, Sampers et al. 2012). De borgingsactiviteiten zijn alle geplande en systematische activiteiten 
die vertrouwen dienen te geven dat het bedrijf aan de vereisten voor voedselveiligheid voldoet. Dit is 
bijvoorbeeld het trainen van mensen, onderhoud van machines en uitvoeren van interne audits 
(Sampers et al. 2012, Jacxsens 2013b).  

Elke organisatie heeft een eigen uniek MSVV omdat het afhangt van de standaarden waarop men 
zich heeft gebaseerd en men dit vertaald heeft naar de specifieke bedrijfsomstandigheden (Luning et 
al. 2013b). Een MSVV dat niet is aangepast aan de specifieke bedrijfsomstandigheden kan bijdragen 
tot een onaanvaardbare voedselveiligheid (Luning et al. 2008). Om een MSVV te kunnen evalueren 
werd een diagnostisch instrument (MSVV-DI) ontwikkeld op basis van de evaluatie van de controle- 
en borgingsactiviteiten van een bedrijf, onafhankelijk van de standaarden waarop het MSVV systeem 
gebaseerd is (Luning et al. 2008, Luning et al. 2009, Luning et al. 2013b). Het MSVV-DI werkt met een 
uitgebreide checklist van indicatoren van de controle- en borgingsactiviteiten. Kafetzopoulos et al. 
(2013) stellen dat om de effectiviteit van het MSVV te meten, het van belang is dat specifiek de 
effectiviteit van het HACCP systeem wordt bepaald. Zo werd een diagnostisch instrument opgesteld 
dat aan de hand van een vragenlijst peilt naar de drie doelen van HACCP (identificatie, evaluatie en 
controle) om zo de effectiviteit van het HACCP systeem te bepalen. 

1.1.4. Vrijwillige verdere implementatie van een kwaliteitszorgsysteem 
Met het uitwerken van het verplichte ACS of MSVV is de voedselveiligheid en wettelijke kwaliteit 
verzekerd. Sommige bedrijven gaan echter verder en voeren een kwaliteitszorgsysteem in om 
bijkomend aan de commerciële kwaliteit en klantenvereisten te voldoen. Het heeft dus als doel de 
consument tevreden te stellen door voortdurend te verbeteren en non-conformiteit te voorkomen 
(Jacxsens 2013b). Bedrijven kunnen daarvoor terugvallen op standaarden zoals ISO 9000, BRC, IFS, … 
Wanneer bedrijven zich daarop baseren kunnen ze een audit laten uitvoeren in overeenstemming 
met de standaard. Bij een positief evaluatieresultaat kan een certificaat van die standaard verkregen 
worden. Dat certificaat kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om als producent te bewijzen aan een 
de retailsector dat het product kwaliteitsvol is (Jacxsens 2013a). 

1.2. De voedselveiligheid vandaag 
Reeds tien jaar is verstreken sinds het invoeren van het ACS in België. Heeft dit effectief tot een 
betere voedselveiligheid geleid? Uit verscheidene studies blijkt dat het MSVV de microbiologische 
output heeft verbeterd in Canada, IJsland en Griekeland (Cormier et al. 2007, Tsola et al. 2008, 
Wilhelm et al. 2011). Het blijkt ook dat bedrijven met een gecertificeerd ACS een betere output 
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hebben dan bedrijven zonder certificatie, hoewel het wel sterk van sector tot sector afhangt hoe 
groot die verbetering is (Jacxsens et al. 2013). Toch blijft er twijfel en discussie bestaan over de 
bijdrage en effectiviteit van een MSVV gebaseerd op HACCP (Kafetzopoulos et al. 2013). Bedrijven 
met een geavanceerde en geschikt MSVV en een goede algemene microbiologische output hebben 
geen garantie voor een pathogeenvrij eindproduct (Taylor en Taylor 2004b, Sampers et al. 2010). Het 
is ook niet altijd duidelijk of een bedrijf er baat bij heeft om zijn MSVV te blijven ontwikkelen 
aangezien dat veel inspanningen en kosten vraagt (Semos en Kontogeorgos 2007), mogelijk zonder 
dat het de output verbetert (Luning et al. 2011b). Zeker in het geval van KMO’s is er nog veel twijfel 
over de effectiviteit van HACCP (Taylor en Taylor 2004a). Het implementeren van een MSVV of 
HACCP is niet louter een wetenschappelijke of technische aangelegenheid. Veel barrières zijn 
geïdentificeerd op het vlak van gedrag, houding, kennis en psychologie die een succesvolle 
implementatie verhinderen (Gilling et al. 2001, Ramıŕez Vela en Martıń Fernández 2003, Taylor et al. 
2011, Fatimah 2013, Lowe en Taylor 2013). Elk jaar krijgen heel wat consumenten te kampen met 
voedseltoxi-infecties. Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties en intoxicaties die 
worden veroorzaakt door de consumptie van microbiologisch gecontamineerd voedsel of water 
(FAVV 2013a). Wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige 
symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde 
voedselbron spreken we van een ‘collectieve voedseltoxi-infectie’ (CVTI) of simpelweg een ‘uitbraak’ 
(FAVV 2013b). Dergelijke uitbraken zorgen voor enorme schade aan de samenleving, de economie en 
het imago van de betrokken bedrijven (Buzby et al. 1996, Griffith et al. 2010a, Powell et al. 2011). Tot 
slot blijkt dat er geen relatie is tussen het resultaat van een inspectie en de kans op en 
voedselveiligheidsuitbraak in een bedrijf (Mullen et al. 2002, Jones et al. 2004).  

Uit de activiteitenverslagen van het FAVV blijkt dat er in de laatste jaren geen daling is van het aantal 
voedseltoxi-infecties in België (FAVV 2006, 2010, 2013a). De cijfers van het aantal voedseltoxi-
infecties van 2005 tot en met 2012 zijn weergegeven in Figuur 1-1. Zowel het aantal betrokken 
personen die te kampen hebben gehad met een voedseltoxi-infectie als het aantal uitbraken stijgen 
doorheen de jaren. Het aantal gehospitaliseerde personen ten gevolge van een voedseltoxi-infectie 
varieert sterk, maar ook hier is geen sprake van een daling wanneer de opeenvolgende jaren met 
elkaar vergeleken worden.  

 

Figuur 1-1 Het aantal collectieve voedseltoxi-infecties en het aantal betrokken en gehospitaliseerde personen in verband 
met die uitbraken van 2005 tot en met 2012 in België. Cijfers van voor 2005 werden niet meegenomen in de figuur, 
omdat sindsdien de rapportering verbeterd werd, waardoor de vergelijking met latere jaren foutief zou zijn (FAVV 2006, 
2010, 2013a). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gehospitaliseerde personen 47 110 75 34 20 113 57 70
Betrokken personen 634 1033 913 999 854 1346 1539 1450
CVTI's 105 117 101 104 96 60 281 330
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De Europese cijfers geven een gelijkaardige trend weer als de Belgische (EFSA en ECDC 2010, 2011, 
2012, 2013). In de Verenigde Staten worden naar schatting per jaar door voedseltoxi-infecties 
ongeveer 48 miljoen personen ziek, worden 128 000 personen gehospitaliseerd en sterven 3 000 
personen. Dit wil zeggen dat elk jaar 1 op 6 Amerikanen te kampen krijgt met een voedseltoxi-
infectie (CDC 2011). In geïndustrialiseerde landen zou naar schatting tot 30 procent van de bevolking 
elk jaar te kampen krijgen met een voedseltoxi-infectie (Taylor 2011). Algemeen kan worden 
aangenomen dat het aantal uitbraken stijgt of in het beste geval een plateau bereikt en dat 
voedseltoxi-infecties een significante bron van menselijke ziekten blijven (Griffith 2006, Powell et al. 
2011, Warriner 2013). 

Cijfers over voedseltoxi-infecties verschillen sterk van land tot land. De manier waarop lidstaten 
voedseluitbraken onderzoeken en data verzamelen is niet geharmoniseerd binnen de Europese Unie 
(EFSA en ECDC 2012, 2013). Landen die veel uitbraken rapporteren hebben daarom niet noodzakelijk 
een slechtere voedselveiligheid, het kan ook gewoon aan de gevoeligheid van rapportering liggen 
(Griffith 2006). Volgens Adams en Motarjemi (1999) is het algemeen aangenomen dat in ontwikkelde 
landen slechts 10 procent tot zelfs maar 1 procent van de gevallen van voedseltoxi-infecties in de 
statistieken belanden. In ontwikkelingslanden is de graad van rapportering waarschijnlijk nog lager 
dan 1 procent. De gerapporteerde gevallen van voedseltoxi-infecties zijn dus slechts het topje van de 
ijsberg (Griffith 2010). Elk jaar verbetert de rapportering en dat zou mogelijk een verklaring kunnen 
zijn voor de stijging van het aantal uitbraken. Toch kan aangenomen worden dat een deel van die 
stijging legitiem is (Adams en Motarjemi 1999, Warriner 2013).  

1.3. Voedselveiligheidsklimaat en -cultuur 
De achtergrond van een voedselveiligheidsklimaat en -cultuur wordt besproken met enkele 
voorbeelden waarbij voedselveiligheidsklimaat en -cultuur een belangrijke rol speelden. Vervolgens 
wordt kort besproken waar de begrippen vandaan komt en hoe het zijn weg naar de voedingssector 
gevonden heeft. Tenslotte worden de begrippen gedefinieerd. 

1.3.1. Achtergrond 
Powell et al. (2011) onderzochten cases van uitbraken van voedseltoxi-infecties bij bedrijven om te 
achterhalen waar het fout gegaan is. In 2008 stierven in Canada 22 personen als gevolg van L. 
monocytogenes gecontamineerde charcuterie die geproduceerd werd door Maple Leaf Foods, inc. De 
oorzaak was een snijmachine die vleesresten bevatte diep in de machine. Maanden voor de uitbraak 
werd er reeds L. monocytogenes gevonden in omgevingsmonsters, maar het bedrijf maakte de 
omgeving gewoon opnieuw schoon zonder naar de onderliggende oorzaak te zoeken (McCain 2009). 
De systemen aanwezig om de voedselveiligheid te garanderen waren nog nieuw voor de werknemers 
en de werknemers waren zich ook niet bewust van de gevaren van L. monocytogenes (McCain 2009). 
Bovendien steeg rond die periode de vraag naar charcuterie, waardoor het bedrijf de werknemers 
lange dagen en dubbele shiften liet werken. De snijmachines werden slechts sporadisch 
gedemonteerd om een volledige reiniging mogelijk te maken, aangezien daarvoor de productielijn 
meerdere dagen moest stilgelegd worden (Weatherill 2009). Niet iedereen in de organisatie begreep 
zijn rol in het produceren van veilige voedingsmiddelen en men wist niet goed wat er van hen 
verwacht werd (Weatherill 2009). Geld en tijd primeerden ook duidelijk over de voedselveiligheid. Dit 
kan zeer nadelig uitdraaien voor een bedrijf. Een bedrijf dat geïdentificeerd wordt als zijnde de 
oorzaak van een uitbraak zal aanzienlijke imagoschade en financiële schade lijden, waardoor die 
bedrijven in één op de drie gevallen failliet gaan (Griffith et al. 2010a). 
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De belangrijkste oorzaken van uitbraken zijn temperatuurmisbruik tijdens opslag, slechte 
persoonlijke hygiëne, besmette uitrusting, onvoldoende verhitting, kruiscontaminatie en het gebruik 
van voedsel van onveilige afkomst (FDA 2000, WHO 2006). De factoren zouden louter technisch 
bekeken kunnen worden, maar eigenlijk zijn dit stuk voor stuk menselijke gedragingen en 
handelingen (Yiannas 2009, Powell et al. 2011). Het is net dat menselijk gedrag dat veranderd moet 
worden om heel wat voedseltoxi-infecties te voorkomen (Yiannas 2009).  

Figuur 1-2 De geleidelijke verbetering van de voedselveiligheid in bedrijven in de agrovoedselketen. Gebaseerd op 
Wright en Leach (2013). 

Om de voedselveiligheid te verbeteren en te verzekeren wordt voornamelijk aandacht besteed aan 
de exacte wetenschappen (Yiannas 2009). Zoals weergegeven in Figuur 1-2, werd in het verleden 
vooruitgang geboekt op vlak van voedselveiligheid door technologie en procedures zoals goede 
infrastructuur en verbeterde processen (Wright en Leach 2013). De volgende stap was het invoeren 
van voedselveiligheidssystemen en risicoanalyse (Warriner 2013, Wright en Leach 2013). 
Voorbeelden hiervan zijn traceerbaarheid, HACCP en kwaliteitszorgsystemen. Over menselijk gedrag 
en klimaat, behorend tot de sociale wetenschappen, is er in het kader van voedselveiligheid zeer 
weinig onderzocht en geschreven (Yiannas 2009). Wanneer menselijk gedrag dan toch erkend wordt 
als zijnde een potentieel probleem voor de voedselveiligheid, dan wordt dit meestal opgelost door 
meer kennis-gedomineerde training en het opleggen van strengere microbiologische criteria. Het 
gebruik van een meer psychologische aanpak om dat gedrag te begrijpen en aan te passen, wordt 
niet overwogen (Fischer et al. 2005, Griffith 2010). Het probleem is dat kennis en training niet 
automatisch tot wenselijk gedrag leiden, er komt veel meer bij kijken (Taylor 2011, Warriner 2013). 
Het is geweten dat operatoren gekende voedselveiligheidsprocedures dikwijls niet toepassen 
(Griffith 2010). Er is die ontbrekende component, namelijk voedselveiligheidsklimaat en -cultuur, 
waar naartoe moet worden geëvolueerd. Er zal geen grote vooruitgang meer geboekt worden op 
vlak van voedselveiligheid, indien niet wordt ingespeeld op het menselijke gedrag (Yiannas 2009). 
Daarom is het nodig om voedselveiligheid op een interdisciplinaire manier te benaderen die de 
exacte en sociale wetenschappen samenbrengt (Fischer et al. 2005). 
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1.3.2. Van veiligheidsklimaat en -cultuur naar voedselveiligheidsklimaat en -
cultuur 

Het concept van veiligheidscultuur werd voor het eerste gebruikt in het verslag van de International 
Nuclear Safety Advisory Group (INSAG 1988), naar aanleiding van het nucleaire incident in Chernobyl 
van 1986 (Cooper 2000, Griffith et al. 2010b). De negatieve veiligheidscultuur die er toen heerste 
werd geïdentificeerd als een factor die een significante bijdrage leverde aan de ramp (Cox en Flin 
1998). Sindsdien worden de concepten veiligheidsklimaat en -cultuur in verscheidene sterk 
gereguleerde sectoren gebruikt zoals de luchtvaart sector, de nucleaire sector en de zorgsector, 
omdat duidelijk werd hoe belangrijk het concept is in het verhogen van de veiligheidsperformantie 
en het voorkomen van incidenten en rampen (Lee 1998, Neal et al. 2000, Harvey et al. 2002, 
Wiegmann et al. 2002b, Nieva en Sorra 2003, Flin en Yule 2004). Sindsdien werd het ook regelmatig 
gebruikt als een mogelijke risicofactor voor het onderzoeken van grote incidenten (Wiegmann et al. 
2002b, Griffith et al. 2010b). 

De concepten veiligheidsklimaat en -cultuur geven een totaalbeeld van de organisatie met 
betrekking tot veiligheid. (Mearns en Flin 1999, Guldenmund 2000). Het probleem is echter dat het 
concept zo breed, abstract en vaag is, wat heel wat scepsis met zich mee brengt (Clarke 2000, 
Guldenmund 2000, Griffith et al. 2010b). Het is daarom van groot belang dat de deelcomponenten of 
aspecten waaruit een veiligheidsklimaat en -cultuur zijn opgemaakt duidelijk en helder worden 
uitgewerkt en gedefinieerd (Cooper 2000). 

Pas sinds enkele jaren krijgt het concept van veiligheidscultuur aandacht in de voedingssector 
(Griffith 2010). Recent wordt het gedrag van werknemers in een bedrijf effectief als een risicofactor 
beschouwd die een significante invloed heeft op de voedselveiligheid (Griffith et al. 2010b), maar 
toch is er slechts weinig onderzoek naar de concepten gebeurd (Griffith 2010). In een boek van 
Yiannas (2009) wordt het concept voedselveiligheidscultuur beschreven. Hij beschrijft ook hoe een 
op gedrag gebaseerd managementsysteem voor de voedselveiligheid gecreëerd kan worden. Verder 
zijn er nog een aantal artikels verschenen waar het nieuwe concept uitvoerig wordt besproken 
(Griffith 2006, 2010, Griffith et al. 2010a, Griffith et al. 2010b). Recent zijn er twee methodes 
ontwikkeld om voedselveiligheidscultuur te evalueren (Wright et al. 2012b, a, Fatimah 2013). Verder 
onderzocht ook Taylor (2011) het concept voedselveiligheidscultuur en bespreekt Powell et al. (2011) 
de noodzaak ervan. 

1.3.3. Definities 
Er bestaan vele definities van veiligheidsklimaat en -cultuur maar weinig gaan specifiek over 
voedselveiligheidsklimaat en -cultuur. Het gaat om de houding, gedrag, waarden en normen van 
werknemers van een organisatie, maar ook om hun engagement en betrokkenheid naar 
voedselveilheid toe (Health and Safety Commission 1993). Het maakt ook niet uit wat de positie is 
van de werknemer is in het bedrijf, voedselveiligheidsklimaat en -cultuur is op iedereen van 
toepassing (Eiff 1990). Bovendien is voedselveiligheidscultuur iets dat aanhoudt in de tijd en niet iets 
dat tijdelijk is (Coreil 2009). Alle bedrijven bezitten een voedselveiligheidsklimaat en -cultuur (Griffith 
et al. 2010a), maar het is de keuze van het bedrijf of dat klimaat en die cultuur al dan niet positief en 
sterk is (Yiannas 2009, Warriner 2013). 

De termen veiligheidsklimaat en veiligheidscultuur worden dikwijls door elkaar gebruikt in de 
literatuur en hebben ook meestal dezelfde betekenis (Harvey et al. 2002, Wiegmann et al. 2002b, 
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Fatimah 2013). Dit is tot nu toe ook gebeurd in deze masterthesis. In het verdere verloop van dit 
werk zal echter wel een onderscheid gemaakt worden. Verscheidene auteurs houden er 
uiteenlopende meningen op na over wat de twee begrippen nu precies onderscheidt (Mearns en Flin 
1999, Guldenmund 2000). Wiegmann et al. (2002b) maakten een analyse van verschillende definities 
die te vinden zijn over veiligheidsklimaat in de literatuur. Hun conclusie is dat veiligheidsklimaat de 
tijdelijke staat van de veiligheidscultuur is en dat die onderhevig is aan de perceptie van individuen in 
het bedrijf (Wiegmann et al. 2002b). Veiligheidsklimaat is daarom veel meer situationeel, 
subjectiever en veel onstabieler in de tijd dan veiligheidscultuur (Denison 1996, Wiegmann et al. 
2002b). Verder is het veiligheidsklimaat meer gericht op individuen in een organisatie en het gedrag 
dat zij vertonen (Neal et al. 2000). De Cock et al. (1986) beargumenteerden dat organisaties 
gekarakteriseerd worden door een samenspel van talrijke processen. Het veiligheidsklimaat is de 
perceptie van dit samenspel door alle leden van de organisatie. De veiligheidscultuur is de 
onderliggende betekenis van dit samenspel, dat een patroon van significantie en waarden vormt. 

Om duidelijkheid te scheppen en verwarring te voorkomen in het vervolg van dit werk wordt 
voedselveiligheidsklimaat gedefinieerd als ‘de perceptie van werknemers over het leiderschap, de 
communicatie, de betrokkenheid, de beschikbaarheid van middelen en het risicobewustzijn in de 
organisatie met betrekking tot voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit’. Voedselveiligheidscultuur 
wordt gedefinieerd als ‘het samenspel van het voedselveiligheidsklimaat, de bedrijfskarakteristieken 
en -context, het MSVV en de psychologie van de individuele werknemers resulterend in een 
bepaalde veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen’. 
Beide definities zullen duidelijker worden in het volgende stuk over de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat en -cultuur en naarmate de methoden besproken worden. Deze definities 
zijn gebaseerd op een lopend doctoraatsonderzoek van Elien De Boeck (De Boeck 2014), 
vereenvoudigd weergegeven in Figuur 1-3.  

Figuur 1-3 Een vereenvoudigd overzicht van de voedselveiligheidscultuur: het samenspel van het 
voedselveiligheidsklimaat, de bedrijfscontext en het MSVV resulterend in een bepaalde veiligheid, hygiëne en kwaliteit 
van de door het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen. 

De stippenlijnroute is reeds aangetoond in eerder onderzoek (Luning et al. 2011a, Luning et al. 
2013b). Bovendien kan de context, MSVV en voedselveiligheid en -hygiëne onderzocht worden aan 
de hand van een reeds ontwikkeld diagnostisch instrument (MSVV-DI), waarbij de context van een 
bedrijf gelinkt wordt aan het MSVV (Luning et al. 2011b, Luning et al. 2013b). 
Voedselveiligheidsklimaat zal een invloed hebben op het MSVV en zo ook op de geleverde 
voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit. Dit verband zal in deze thesis onderzocht worden. 

1.4. De evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat  
Het is belangrijk dat het voedselveiligheidsklimaat in een bedrijf gemeten kan worden. Op die manier 
kan achterhaald worden wat de meest effectieve aspecten zijn voor het ontwikkelen van een 
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voedselveiligheidsklimaat (Cooper 2000) of kan het voedselveiligheidsklimaat verbeterd worden 
(Griffith et al. 2010b). Bovendien kan het ook gebruikt worden om de oorzaken van het niet nakomen 
van veiligheidsmaatregelen te evalueren en te begrijpen en leidt het tot inzichten in het bedrijf 
(Wright en Leach 2013). Het kan ook helpen om voedselveiligheid onder de aandacht te brengen, om 
resultaten te vergelijken, om engagement en betrokkenheid aan te moedigen, om zwaktes te 
identificeren en om risico’s te evalueren (Griffith et al. 2010a). Volgens Yiannas (2009) is het nodig 
om voedselveiligheid te kunnen meten, wil men deze verbeteren.  

1.4.1. Deelcomponenten en indicatoren van een voedselveiligheidsklimaat 
In de eerste plaats is het belangrijk om een idee te hebben over wat er geëvalueerd moet worden. 
Daarvoor moeten alle aspecten of deelcomponenten van een voedselveiligheidsklimaat duidelijk 
gekend zijn (Yiannas 2009). Onder de gevonden deelcomponenten kunnen dan de elementen of 
indicatoren gegroepeerd worden op basis waarvan het voedselveiligheidsklimaat effectief gemeten 
kan worden. Griffith et al. (2010a) stellen ook dat het identificeren en selecteren van 
deelcomponenten en indicatoren een eerste stap is in het opstellen van een methode om het 
voedselveiligheidsklimaat te evalueren. Daarna kan dan de manier bepaald worden om die 
indicatoren te evalueren om zo kwantitatieve data te verzamelen (Griffith et al. 2010a).  

In verschillende studies zijn deelcomponenten van een veiligheidsklimaat voorgesteld. De meest 
relevante zijn weergegeven in Tabel 1-1. De deelcomponenten geformuleerd door Taylor (2011), 
Fatimah (2013), Wright et al. (2012b) en Yiannas (2009) zijn specifiek voor de voedingssector. 
McAleese en Hargie (2004) bespreken vijf factoren of deelcomponenten, gebaseerd op ervaring en 
de literatuur, die nodig zijn om een veiligheidsklimaat in een organisatie te ontwikkelen, te behouden 
en aan te passen. Harvey et al. (2002) onderzochten het veiligheidsklimaat in de nucleaire sector met 
een vragenlijst bestaande uit 60 items en vonden zes deelcomponenten. 

Tabel 1-1 Deelcomponenten van een voedselveiligheidsklimaat zoals gedefinieerd in verscheidene onderzoeken. 

Referentie Deelcomponenten 

Harvey et al. 
(2002) 

Stijl en communicatie van het management; verantwoordelijkheid en betrokkenheid; 
risico gerelateerd gedrag; werktevredenheid; overmoedigheid inzake veiligheid; risico 
bewustzijn. 

McAleese en 
Hargie (2004) 

Formuleren van een globale strategie; ontwikkelen van leiders; effectieve 
communicatie, motivatie en feedback; meten van de performantie; communiceren van 
het klimaat naar klanten. 

Taylor (2011) 
Kennis (kennis, expertise, training, …); houding en psychologie (risicobewustzijn, 
zelfbewustzijn, motivatie, …); gedrag (MSVV, middelen, communicatie, …); extern 
(overheid, inspectie, consument, …). 

Fatimah (2013) Management en ondersteuning medewerker; communicatie; zelfbetrokkenheid; steun 
van de omgeving; werkdruk; risicobeoordeling. 

Wright et al. 
(2012b) 

Bedrijfsprioriteiten; risico perceptie; perceptie van veiligheidsprocedures; 
verantwoordelijkheid; competentie; leiderschap; betrokkenheid werknemers; open 
communicatie. 

Yiannas (2009) Leiderschap; vertrouwen van werknemers; ondersteuning van leidinggevenden; 
verantwoordelijkheid; delen van kennis en informatie. 

 
Er is echter geen unanimiteit over wat nu exact de verschillende deelcomponenten moeten zijn 
(Harvey et al. 2002). Men kan echter wel enkele thema’s onderscheiden die in verschillende studies 
terugkomen (Clarke 2000). Griffith et al. (2010a) definieerden zes deelcomponenten die zoveel 
mogelijk rekening houden met de andere studies. Hoewel in die andere studies andere 
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deelcomponenten gevonden werden, gaat het meestal om dezelfde onderliggende basisconcepten 
(Griffith et al. 2010a). In Tabel 1-2 is weergegeven wat deze zes deelcomponenten zijn en hoe ze 
gedefinieerd worden. Het is belangrijk op te merken dat hoewel de deelcomponenten verschillend 
zijn, ze sterk gerelateerd zijn met elkaar. In de praktijk zullen de deelcomponenten interageren met 
elkaar en soms zelfs overlappen (McAleese en Hargie 2004, Taylor 2011, Wright en Leach 2013). 

Tabel 1-2 Definities van de zes deelcomponenten waaruit voedselveiligheidsklimaat is opgebouwd, volgens Griffith et al. 
(2010a). 

Deelcomponent Definitie 

Managementstijl en         
-systemen 

Management: De gecoördineerde activiteiten inzake voedselveiligheid en het 
bereiken van voedselveiligheidsdoelstellingen. Management systemen: alle 
gedocumenteerde procedures, praktijken en operationele praktijken die de 
voedselveiligheid beïnvloeden. 

Leiderschap 
In welke mate bedrijfsleiders hun werknemers kunnen engageren om hygiënisch 
en voedselveilig te werken en om doelen en standaarden van het bedrijf te 
behalen. 

Communicatie Maat voor de kwaliteit van de communicatie en overdracht van kennis omtrent 
voedselveiligheid tussen het management, leidinggevenden en operatoren. 

Betrokkenheid 
Maat in hoeverre de overtuigingen, waarden en normen van het management, 
leidinggevenden en operatoren inzake voedselveiligheid in dezelfde lijn liggen als 
die van de organisatie. 

Omgeving Tastbare en waarneembare organisatorische structuren en processen die het 
bedrijf karakteriseren. 

Risicobewustzijn en 
risico nemend gedrag 

In welke mate de organisatie (management en personeel) zich bewust is van de 
risico’s inzake voedselveiligheid en hoe dat het gedrag van de werknemer 
beïnvloed. 

 
Enkele studies hebben reeds elementen of indicatoren geïdentificeerd die gegroepeerd kunnen 
worden volgens de gevonden deelcomponenten. Specifiek voor de voedingsindustrie bespreekt 
Taylor (2011) een beperkt aantal factoren zoals zelfwerkzaamheid, sociale normen en beloningen die 
een invloed hebben op voedselveiligheidsklimaat en die tussen deelcomponenten en indicatoren 
inzitten. Yiannas (2009) geeft een summier overzicht van wat belangrijke factoren zijn van een 
voedselveiligheidsklimaat, maar geen concrete elementen of indicatoren. Wright et al. (2012b), 
Fatimah (2013) en Griffith et al. (2010a) geven wel duidelijk weer welke indicatoren er onder elke 
deelcomponent horen. Enkele voorbeelden hiervan zijn werkdruk, beloningen en straffen, respect, 
feedback, beschikbaarheid van de infrastructuur, risicobewustzijn, prioriteiten van het bedrijf naar 
voedselveiligheid toe, educatie en trainingen. In andere sectoren werden ook al heel wat indicatoren 
gedefinieerd (Lee 1998, Harvey et al. 2002) en overlappen deels met diegene specifiek voor het 
voedselveiligheidsklimaat. Verder kan ook gekeken worden naar de barrières voor het 
implementeren van een goed MSVV die vermeld werden in paragraaf 1.2 om bijkomende indicatoren 
te ontwikkelen. Die barrières vertonen veel gelijkenissen met de indicatoren aangehaald in de 
hierboven vermelde studies (Gilling et al. 2001, Ramıŕez Vela en Martıń Fernández 2003, Taylor et al. 
2011, Fatimah 2013). 

1.4.2. Methode om een voedselveiligheidsklimaat in een bedrijf te evalueren 
Wanneer de deelcomponenten en indicatoren gedefinieerd zijn moet een methode gevonden 
worden om die indicatoren binnen een bedrijf te toetsen en zo het voedselveiligheidsklimaat te 
kunnen evalueren. Dit kunnen zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes zijn (Griffith et al. 
2010a). Clarke (2000) maakte een overzicht van 16 studies die het veiligheidsklimaat onderzoeken. Er 
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wordt voornamelijk gewerkt met vragenlijsten. Het aantal indicatoren varieert sterk van iets meer 
dan tien tot meer dan 100. Ook Guldenmund (2000) geeft een duidelijk overzicht van verschillende 
onderzoeken over veiligheidsklimaat uit het verleden. Hier gaat het ook voornamelijk om 
vragenlijsten die zelf moeten worden ingevuld door de ondervraagde. Een populaire vragenlijst die 
veel als basis gebruikt wordt is ontwikkeld door Zohar (1980). Deze meet de perceptie van mensen 
over allerlei veiligheidsaspecten die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een veiligheidsklimaat. 
Cooper (2000) heeft kritiek op het gebruik van enkel vragenlijsten om het veiligheidsklimaat te 
evalueren aangezien het eigenlijk te beperkt is om een dergelijk breed concept te evalueren.  

Het is mogelijk dat er verschillende veiligheidsklimaten binnen één bedrijf of organisatie heersen. Het 
veiligheidsklimaat kan bovendien verschillend zijn voor verschillende vestigingen van een bedrijf of 
ook verschillend zijn voor het top management en de leidinggevenden in een bedrijf (Harvey et al. 
2002). Het management zou bijvoorbeeld geëngageerd en verantwoordelijk kunnen zijn, maar de 
doorstroom daarvan naar de leidinggevenden van elke vestiging zou minder vlot kunnen gebeuren. 
Men zou moeten streven naar één enkel voedselveiligheidsklimaat binnen een bedrijf om incidenten 
te vermijden (Griffith et al. 2010b). Volgens Cooper (2000) is het echter normaal dat verschillende 
subklimaten binnen een bedrijf bestaan.  

Er zijn reeds pogingen ondernomen in andere sectoren om methodes te ontwerpen, maar aangezien 
deze specifiek per bedrijf en contextafhankelijk zijn, kunnen deze niet zomaar worden overgenomen 
voor toepassing in de voedingsindustrie (Clarke 2000, Griffith et al. 2010a). Recent heeft Greenstreet 
Berman in opdracht van de Food Standard Agency (FSA), de tegenhanger van het FAVV in Groot-
Brittannië, een instrument ontwikkeld om het voedselveiligheidsklimaat in voedingsbedrijven te 
evalueren  (Wright et al. 2012b, a). Dit is een diagnostisch instrument bedoeld om gebruikt te 
worden door inspecteurs van het FSA om organisaties te categoriseren via open vragen, het 
controleren van documenten en observaties. Op die manier kan advies gegeven worden aan 
organisaties over hoe hun voedselveiligheidsklimaat kan verbeterd worden (Wright et al. 2012a). De 
evaluatie gebeurt aan de hand van vijf categorieën gaande van bewust niet voldoen aan reguleringen 
tot en met leiders in voedselveiligheid en hygiëne. Dit kan bij een algemene beoordeling blijven of 
het bedrijf kan een meer gedetailleerde beoordeling krijgen waarop het bedrijf in één van de vijf 
categorieën geplaatst wordt voor acht indicatoren (Wright et al. 2012b). In Tabel 1-3 wordt een 
voorbeeld gegeven van twee indicatoren met de vijf categorieën waaruit gekozen moet worden. 

Tabel 1-3 Lege tabel met de eerste twee van de acht indicatoren die door inspecteurs gebruikt kan worden om een 
gedetailleerde beoordeling van het voedselveiligheidsklimaat van een bedrijf te geven. 

Indicator 

Categorie 
Bewust 
niet 
voldoen 

Onverschillig en 
twijfelachtig 
voldoen 

Afhankelijk 
van anderen 
voldoen 

Proactief 
voldoen 

Leiders 

Bedrijfsprioriteiten en houding 
ten opzichte van hygiëne. 

     

Perceptie van het bedrijf en 
kennis van 
voedselveiligheidsgevaren 

     

 
Een tweede methode werd ontwikkeld door Fatimah (2013) waarin de perceptie van werknemers 
over voedselveiligheidsklimaat wordt gemeten aan de hand van een zelf in te vullen vragenlijst met 
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47 items verdeeld over zeven deelcomponenten (zie ook Tabel 1-1). Er wordt gebruik gemaakt van 
een zeven punten Likertschaal. Geen van beide methodes meet het verband tussen het 
voedselveiligheidsklimaat en de output van het bedrijf inzake voedselveiligheid, -hygiëne en -
kwaliteit. Ook maakt geen enkele methode een onderscheid tussen het voedselveiligheidsklimaat op 
verschillende niveaus in een organisatie. 

1.5. Parameters voor voedselveiligheid, hygiëne, bederf en kwaliteit 
Het zou te beperkt zijn om een voedselveiligheidsklimaat te meten met vragenlijsten en het dan te 
gebruiken als een plaatsvervangende maat voor voedselveiligheidscultuur (Mearns en Flin 1999, 
Cooper 2000). Het is daarom nodig om het resultaat of effect van een voedselveiligheidsklimaat in 
een organisatie te bepalen. Zo wordt het mogelijk om tastbare en meetbare gevolgen van een 
positief of negatief voedselveiligheidsklimaat te bepalen en die dan ook te meten. Bovendien wordt 
dan duidelijk hoe een voedselveiligheidscultuur vorm aanneemt in een organisatie (Cooper 2000). 
Het voedselveiligheidsklimaat heeft een impact op de voedselveiligheid, hygiëne en bederf van het 
resulterend voedingsproduct. Bijkomend zou voedselveiligheidsklimaat ook een invloed kunnen 
hebben de kwaliteit van het voedingsproduct.  

1.5.1. Voedselveiligheid, hygiëne en bederf 
Om een eerste indicatie te hebben van de voedselveiligheidsperformantie van een bedrijf kan een 
diagnostisch instrument gebruikt worden dat ontwikkeld werd door Jacxsens et al. (2010). Het 
betreft een vragenlijst met zeven voedselveiligheidsperformantie-indicatoren waar de 
ondervraagde voor elke indicator moet beslissen op welk niveau van nul t.e.m. drie het bedrijf zich 
bevindt (Jacxsens et al. 2010). 

Microbiologische analyses maken het mogelijk om de voedselveiligheid, hygiëne en bederf van vlees 
vast te stellen en zo de impact van het voedselveiligheidsklimaat te kunnen evalueren. Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp. en E. coli O157:H7 zijn de drie meest relevante pathogene bacteriën 
voor rundsvlees en zijn zo een maat voor de veiligheid van het vlees (Rhoades et al. 2009, CSPI 2013). 
L. monocytogenes is een typische alomtegenwoordige omgevingsbacterie en zorgt dus vooral voor 
nabesmetting, waardoor reiniging en desinfectie van de productieomgeving van essentieel belang is 
(Devlieghere et al. 2011). Typische reservoirs zijn de bodem, water en dierenvoeder (voornamelijk 
kuilvoeder), maar het is ook mogelijk dat de bacterie zich in het darmstelsel van dieren nestelt (EFSA 
en ECDC 2014). Gezonde runderen zouden frequent (in 3,1 % tot 51,0 % van de gevallen) besmet zijn 
met L. monocytogenes (Nightingale et al. 2004). De bacterie is zeer resistent tegen ongunstige 
conserveringsfactoren en is bovendien psychrotroof waardoor het respecteren van de koude keten 
van groot belang is (Mor-Mur en Yuste 2010, Devlieghere et al. 2011). Salmonella spp. zijn veel 
voorkomende darmbacteriën bij o.a. runderen, maar besmetting kan vermeden worden door 
toepassing van GHP (Uyttendaele et al. 2010, Devlieghere et al. 2011). E. coli O157:H7 is een 
pathogene stam van de commensaal E. coli die vooral geassocieerd wordt met vermalen en vers 
rundsvlees (Mor-Mur en Yuste 2010, Devlieghere et al. 2011). 

Verder zijn Enterobacteriaceae en E. coli de belangrijkste kiemen die gebruikt worden als hygiëne-
indicatoren bij de productie van levensmiddelen (EC 2005, Uyttendaele et al. 2010). Wanneer een 
hygiëne-indicator een bepaalde grenswaarde overschrijdt wijst dit op een onvoldoende hygiënische 
productiewijze (Uyttendaele et al. 2010). Bovendien zijn de indicatoren belangrijk om een idee te 
geven over de mogelijke aanwezigheid van pathogenen (Milios et al. 2014). E. coli is een indicator 

16 
 



Literatuurstudie 

van fecale oorsprong en wijst bovendien op de mogelijke aanwezigheid van ecologisch gelijkaardige 
bacteriën zoals Salmonella spp. en E. coli O157:H7 (Uyttendaele et al. 2010, Devlieghere et al. 2011). 
De indicator kan zowel gebruikt worden in de productieketen als tijdens de bewaring (Uyttendaele et 
al. 2010), omdat E. coli niet kan uitgroeien onder koeling (Devlieghere et al. 2011). 
Enterobacteriaceae bestaan uit species die zowel van fecale als niet-fecale oorsprong kunnen zijn en 
wijst op besmetting van de mens en de omgeving. Besmetting van rauw vlees gebeurt vaak tijdens 
het slachtproces, maar GHP moet de aantallen zo laag mogelijk houden (Uyttendaele et al. 2010). 
Enterobacteriaceae kunnen enkel als hygiëne-indicator tijdens de productie gebruikt worden, omdat 
ze zelfs tijdens bewaring in de koeling kunnen uitgroeien (Uyttendaele et al. 2010). Tot slot kan de 
afwezigheid van Enterobacteriaceae op runderkarkassen wijzen op de afwezigheid van Salmonella 
spp. (Ruby en Ingham 2009). In de zuivelindustrie kunnen coliformen als hygiëne-indicator gebruikt 
worden, omdat daar de verhouding tussen coliformen en Enterobacteriaceae gelijk is. In andere 
sectoren is het gebruik van coliformen echter af te raden omdat het een slecht gedefinieerde 
taxonomische groep is met species van zowel fecale als niet-fecale oorsprong (Uyttendaele et al. 
2010). Coagulase positieve stafylokokken kunnen bijkomend gebruikt worden als een indicator van 
persoonlijk hygiëne, aangezien de mens drager is van deze bacterie (Uyttendaele et al. 2010). 
Bovendien kunnen ze ook niet uitgroeien bij koeltemperaturen. Bijkomend is zijn deze ook indicatief 
voor toxineproducerende Staphylococcus aureus. Wanneer S. aureus uitgroeit tot hoge aantallen 
(>105 kve/g) is er bovendien gevaar voor voedselintoxicaties (Devlieghere et al. 2011). 

Tenslotte zijn er nog de micro-organismen die een indicatie zijn voor bederf met mogelijke 
organoleptische afwijkingen tot gevolg (Uyttendaele et al. 2010). Vroegtijdig bederf kan worden 
veroorzaakt door een te hoog besmette grondstof, een onvoldoende warmtebehandeling, een 
onvoldoende snelle afkoeling, nabesmetting of het niet respecteren van de koude keten 
(Uyttendaele et al. 2010). Het totaal aeroob kiemgetal omvat alle vegetatieve cellen en sporen van 
bacteriën, gisten en schimmels die in staat zijn uit te groeien bij een welbepaalde temperatuur. Het 
totaal aeroob kiemgetal zegt iets over de totale contaminatie en kan mogelijk ook dienen als een 
indicatie voor contaminatie van pathogenen (Milios et al. 2014). Melkzuurbacteriën vormen een 
uitgebreide groep bacteriën die kunnen groeien binnen een breed temperatuurbereik en stellen 
hoge nutriënteneisen. Ze zijn in staat levensmiddelen te verzuren en zo te bederven (Uyttendaele et 
al. 2010).  

1.5.2. Kwaliteit 
Het voedselveiligheidsklimaat zou een invloed kunnen hebben op de keuzes die gemaakt worden op 
het vlak van het kweken of aankopen van runderen. Deze keuzes zorgen voor een grote variabiliteit 
wat betreft de kwaliteit van het rundsvlees (Raes et al. 2003). Met kwaliteit worden hier de 
samenstelling en de sensorische eigenschappen van het vlees bedoeld. Voor de consument zijn 
smaak, sappigheid en malsheid de belangrijkste sensorische factoren wat rundsvlees betreft (Kerry et 
al. 2002). 

De samenstelling van het vlees heeft zelf natuurlijk een grote invloed op de smaak, sappigheid en 
malsheid van vlees. De vetcomponent en meer specifiek het intramusculair vet zorgt voor smaak, 
sappigheid en malsheid (Kerry et al. 2002). Het spierweefsel houdt water vast en zorgt zo voor 
malsheid en sappigheid (Arthaud et al. 1977, Kerry et al. 2002). Ook de sterkte van het spierweefsel 
bepaalt sterk de malsheid van het vlees (Kerry et al. 2002). Bindweefsel omringt het spierweefsel en 
zorgt voor taaiheid van het vlees (Kerry et al. 2002, Fiems et al. 2003).  
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Bijkomende factoren die de kwaliteit van rundsvlees bepalen zijn het geslacht, leeftijd, voeding en 
het soort rund. Stieren kunnen het snelst en efficiënts in gewicht aankomen in vergelijking met 
koeien en ossen (Hedrick et al. 1969, Field 1971, Arthaud et al. 1977, Fiems et al. 2003). Algemeen 
wordt echter aangenomen dat vlees van stieren minder lekker en mals is dan dat van ossen of koeien 
(Hedrick et al. 1969, Field 1971, Fiems et al. 2003, Hanzelkova et al. 2011), maar wanneer de stieren 
jong zijn zou het meer gelijkaardig zijn aan ossen en koeien (Arthaud et al. 1977). De verschillen in 
smaak en sappigheid zouden echter klein zijn (Field 1971, Arthaud et al. 1977). Koeien hebben het 
hoogste vetpercentage gevolgd door ossen, terwijl stieren het laagste vetpercentage hebben 
(Hedrick et al. 1969, Field 1971, Fiems et al. 2003). Het vlees van koeien en ossen heeft ook een 
hogere waterhoudende capaciteit in vergelijking met stieren (Arthaud et al. 1977, Fiems et al. 2003). 
Leeftijd heeft uiteenlopende effecten op de malsheid van het vlees volgens Field (1971), maar 
recenter onderzoek toont aan dat het vlees minder mals wordt naarmate de leeftijd stijgt doordat 
het bindweefsel taaier wordt (Shorthose en Harris 1990). De verschillen zouden echter klein zijn 
(Shackelford et al. 1995). Voeding heeft in de eerste plaats een invloed op het vetgehalte van het 
rund (Steen 1995). Wanneer de runderen voor het slachten op een hoog geconcentreerd dieet gezet 
worden zal dit de malsheid positief beïnvloeden, voornamelijk door een hoger vetgehalte (Bowling et 
al. 1977, Schroeder et al. 1980, Kerry et al. 2002). Ook het smaakprofiel is duidelijk verschillend 
(Priolo et al. 2001), dit kan positief beïnvloed worden door de runderen voor het slachten op een 
hoog geconcentreerd dieet te zetten (Bowling et al. 1977, Schroeder et al. 1980). Tenslotte is ook het 
soort rund van belang. In België is het witblauwe ras populair omdat het zo efficiënt is wat 
vleesopbrengst betreft (Fiems et al. 2003). Het vlees is zeer mager en bevat relatief minder 
verzadigde vetzuren dan andere rassen (Fiems et al. 2003, Raes et al. 2003). Bovendien is het gehalte 
collageen in het vlees laag, waardoor het mals is (Fiems et al. 2003, Raes et al. 2003). 
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2. MATERIAAL EN METHODE 
Allereerst wordt de ontwikkeling van een methode voor de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat besproken. Vervolgens wordt besproken hoe de voedselveiligheidscultuur 
zal worden geëvalueerd. Verder zullen dat de slagerijen besproken en gekarakteriseerd worden, 
waarvan de voedselveiligheidscultuur zal worden geëvalueerd. Dan zullen alle analyses en evaluaties 
aan bod komen die nodig zijn om de voedselveiligheidscultuur te bepalen. Het diagnostisch 
instrument (MSVV-DI), de microbiologische analyses en de analyses van de kwaliteitsparameters 
zullen in dat kader besproken worden. Tenslotte wordt kort iets gezegd hoe de resultaten zullen 
worden verwerkt. 

2.1. Ontwikkeling en validatie van een methode voor de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat 

2.1.1. Identificatie van de deelcomponenten en indicatoren 
Eerst werden de verschillende deelcomponenten van het voedselveiligheidsklimaat geïdentificeerd, 
om zo alle aspecten van het voedselveiligheidsklimaat in kaart te brengen. Onder die 
deelcomponenten konden daarna indicatoren worden gegroepeerd. Met deze indicatoren wordt 
naar de perceptie van werknemers over de verschillende deelcomponenten gepeild (zie definitie 
voedselveiligheidsklimaat). Er werd een eerste selectie van de geïdentificeerde deelcomponenten en 
indicatoren gemaakt op basis van de literatuur. Voor het zoeken van de deelcomponenten en 
indicatoren werd gekeken naar wat er aan de basis ligt van een voedselveiligheidsklimaat, hoe het is 
opgebouwd, hoe het wordt gecreëerd, enzovoort. Zo werd een eerste versie verkregen van een reeks 
deelcomponenten met daaronder vele indicatoren.  

Vervolgens werd in verschillende brainstormsessies met academische experten het aantal 
indicatoren teruggebracht tot de meest essentiële en meest relevante. Er werden veel indicatoren 
geschrapt, toegevoegd en aangepast. In totaal werden drie experten betrokken. Twee van die 
experten zijn gespecialiseerd in voedselveiligheid en -kwaliteit, terwijl de derde expert 
gespecialiseerd is in arbeidspsychologie. Op die manier werden de sociale en exacte wetenschappen 
samengebracht voor het ontwikkelen van een methode voor de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat en werd op een interdisciplinaire manier te werk gegaan. 

2.1.2. Methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat 
Tijdens het definiëren van de indicatoren werd ook gezocht naar de meest geschikte methode om die 
indicatoren te toetsen in de praktijk. Dit konden allerlei methodes zijn zoals focusgesprekken, 
interviews, vragenlijsten, observaties, ... . Opnieuw werd de literatuur als basis gebruikt om de 
methode te bepalen. Daarna werden de mogelijkheden verder besproken met de experten om tot 
een definitieve consensus te komen.  

Voor het bepalen van de methode moet rekening gehouden met verschillende zaken. Bijvoorbeeld 
op welk hierarchisch niveau in een organisatie dient het voedselveiligheidsklimaat bepaald te 
worden? Moeten kwalitatieve of kwantitatieve resultaten bekomen worden? Moet de methode 
enkel bruikbaar zijn in KMO’s of ook op grotere schaal? 
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2.1.3. Validatie van de methode 
De indicatoren werden getoond aan experten in voedselveiligheid (auditeurs, professoren en 
personen uit de voedingsindustrie) om een eerste validatie van de vragenlijst uit te voeren. Op basis 
van hun feedback werden de indicatoren verder verfijnd. Deze eerste validatie werd uitgevoerd in 
een nog ongepubliceerd doctoraatsonderzoek van Elien De Boeck, aangezien dit buiten de scope van 
deze masterthesis viel. 

Verder zal de methode toegepast worden in de zelfstandige korte keten slagerijen en in de 
conventionele keten slagerij om de methode verder te valideren. De bruikbaarheid van de methode 
wordt zo in de praktijk getest, waardoor er nog gecorrigeerd kan worden indien nodig. Er wordt 
nagegaan of de methode het klimaat van de twee soorten slagerijen kan onderscheiden van elkaar.  

2.2. De evaluatie van de voedselveiligheidscultuur  
De evaluatie van de voedselveiligheidsveiligheidscultuur steunt op de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat, de bedrijfskarakteristieken en -context, het MSVV en de psychologie van 
de individuele werknemers resulterend in een bepaalde veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de door 
het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen. Deze benadering steunt op een lopend 
doctoraatsonderzoek van Elien De Boeck (De Boeck 2014), wat schematisch is weergegeven in  
Figuur 2-1. 

 
Figuur 2-1 De evaluatie van de voedselveiligheidscultuur, gebaseerd op onderzoek van De Boeck (2014). 

Voedselveiligheidscultuur bestaat uit twee niveaus. Op het organisatieniveau wordt de gehele 
organisatie op een globale manier benaderd, met als doel uitspraken te doen op organisatieniveau. 
De contextgebonden factoren en de bedrijfskarakteristieken bepalen het risiconiveau van het bedrijf 
en hebben zo een invloed op het managementsysteem voor de voedselveiligheid (MSVV), omdat het 
MSVV hieraan dient aangepast te zijn, wil men een hoge voedselveiligheidsoutput (bijvoorbeeld 
lagere kiemgetallen) bekomen. Deze relatie is reeds aangetoond (Luning et al. 2011a, Luning et al. 
2013b). Het MSVV zorgt dus voor een bepaalde voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit van de door 
het bedrijf voortgebrachte levensmiddelen. Het voedselveiligheidsklimaat zal de voedselveiligheid, -
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hygiëne en -kwaliteit ook beïnvloeden, aangezien het gedrag, normen en waarden van de 
werknemers hier zeker een rol in spelen. Dit laatste is net wat onderzocht is in deze thesis.  

Op het individueel niveau worden de individuele werknemers onderzocht. Hier spelen meer 
psychologische karakteristieken zoals kennis, motivatie en welzijn een rol. Het 
voedselveiligheidsklimaat zal op dit niveau ook een invloed uitoefenen. De individuele route zal in 
deze thesis echter niet onderzocht worden. 

Voor de evaluatie van de voedselveiligheidscultuur moeten dus vele delen apart geëvalueerd 
worden. In deze thesis zal de voedselveiligheidscultuur van twee verschillende soorten slagerijen 
onderzocht worden, namelijk conventionele keten slagerijen en korte keten slagerijen. Hierboven 
werd reeds besproken hoe de methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat werd 
ontwikkeld. De uiteindelijke methode is uitgewerkt in paragraaf 3.1. en 3.2. De voedselveiligheid en -
hygiëne zullen geëvalueerd worden aan de hand van het laatste deel van het diagnostisch instrument 
voor het MSVV (de voedselveiligheidsperformantie-indicatoren van het MSVV-DI) en 
microbiologische analyses. Het MSVV-DI zal ook gebruikt worden voor de evaluatie van de 
contextfactoren, de bedrijfskarakteristieken en het MSVV. De vleeskwaliteit zal bepaald worden door 
analyse van een aantal kwaliteitsparameters.  

2.3. De slagerijen gekarakteriseerd 
Twee conventionele keten slagerijen en twee zelfstandige korte keten slagerijen namen deel aan 
dit onderzoek. De twee korten keten slagerijen zijn onafhankelijke hoeveslagerijen (HS1 en HS2). Ze 
hebben controle over de gehele keten vanaf de productie en het kweken van de runderen tot en met 
het verkopen van het rundsvlees aan de consument in de slagerij. Enkel het slachten gebeurt in 
externe slachthuizen. De twee conventionele keten slagerijen (CS1 en CS2) zijn vestigingen die deel 
uitmaken van een grote slagerijketen (CS). De slagerij koopt runderkarkassen van verschillende 
producenten om ze te verwerken en heeft zo enkel de laatste schakel van de voedselketen in 
handen. Dit verschil wordt vereenvoudigd voorgesteld in Figuur 2-2.  

 

Figuur 2-2 Voorstelling van de verschillende schakels van een conventionele keten slagerij en een korte keten slagerij. De 
grijze schakels zijn de schakels die in handen zijn van de slagerij. 

Hoewel alle slagerijen verschillende soorten vlees verwerken en verkopen werd enkel rundsvlees 
onderzocht in deze thesis. De twee hoeveslagerijen produceren namelijk zelf hun runderen en er 
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werd gekozen om deze factor mee te nemen in dit werk. In principe zouden alle slagerijen kunnen 
genieten van versoepelingen wat betreft de wetgeving, omdat ze allen uitsluitend aan de consument 
leveren (zie paragraaf 1.1.1.3). Toch kiest de grote slagerijketen (CS) ervoor om geen versoepelingen 
toe te passen. De keuze van twee vestigingen van de grote slagerijketen is gebaseerd op interne 
inspectieresultaten. De grote slagerijketen laat jaarlijks tweemaal een inspectie uitvoeren bij al zijn 
vestigingen via een privaat inspectie-bureau. Er werd enerzijds gekozen voor een vestiging die zeer 
goed scoorde op die inspecties en anderzijds voor een vestiging die minder scoorde. Zo werd 
getracht een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de volledige grote slagerijketen. De 
belangrijkste kenmerken van de slagerijen zijn terug te vinden in Tabel 2-1.  

Tabel 2-1 Algemene kenmerken en karakteristieken van de hoeveslagerijen (HS1 en HS2) en de grote slagerijketen (CS). 
(QA = kwaliteitsborging). 

 HS1 HS2 CS 

Aantal werknemers 2 4 2500 werknemers, 300 
vestigingen (+80 in Frankrijk) 

Geïmplementeerde 
kwaliteitsborgnormen PRP, ACS PRP, ACS PRP, HACCP, ACS 

Gecertificeerde 
kwaliteitsborgnormen Geen Geen ACS 

QA manager Neen Neen Ja 
QA afdeling Neen Neen Ja 

Basis grondstof Karkassen Karkassen Karkassen en voorverpakte 
deelstukken  

Ondergeschikte 
ingrediënten Geen Geen Geen 

Belangrijkste 
voorzieningen 

Koelkast voor opslag 
en toonbank 

Koelkast voor opslag 
en toonbank 

Koelkast voor opslag en 
toonbank. Gehaktmolen in 
koelkast 

 
Verder zijn er nog kenmerken van het kweken van de runderen voor de verschillende slagerijen. Deze 
kenmerken kunnen een invloed hebben op de kwaliteitsparameters van de runderen. Deze 
kenmerken zijn weergegeven in Tabel 2-2. 

Tabel 2-2 Kenmerken van de kweekmethode en het rijpen van de runderen. 

 HS1 HS2 CS 

Soort Blonde d ‘Aquitaine Witblauw Witblauw 
Geslacht Koe Koe Stier 
Slachtleeftijd 4 - 7 jaar 5 - 7 jaar < 2 jaar 

Afmesten Wei/stal en laatste 3 
maanden afmesten op stal 

Wei/stal en laatste 4-6 maanden 
afmesten op stal Stallen 

Voeding 
Voornamelijk gras en laatste 
3 maanden krachtvoer, ad 
libidum 

Voornamelijk gras en laatste 4-6 
maanden krachtvoer, niet ad 
libidum, wel hoog beschikbaar 

Gedroogd gras 
aangevuld met 
krachtvoer 

Rijpen karkas 10 tot 14 dagen Ongeveer 7 dagen Geen rijping 

2.4. Diagnostisch instrument voor het MSVV 
Het diagnostische instrument voor de evaluatie van het MSVV evalueert naast het MSVV ook de 
contextgebonden factoren en de uitkomst van het systeem (output). De evaluatie gebeurt 
onafhankelijk van de geïmplementeerde wetgeving, richtlijnen en kwaliteitsborgingsstandaarden 

22 
 



Materiaal en methode 

(Kirezieva et al. 2013a). Het betreft een vragenlijst die via een interview wordt afgenomen van de 
kwaliteitsborgingsverantwoordelijke van de organisatie en zelfevaluatie mogelijk maakt (Luning et al. 
2011a, Osés et al. 2012, Sampers et al. 2012, Luning et al. 2013b). Het MSVV-DI bestaat uit 58 
indicatoren. Bij elke indicator moet uit een aantal niveaus gekozen worden welk niveau het meest 
representatief is voor de organisatie. 

Het diagnostisch instrument bestaat uit vijf delen. In het eerste deel worden vragen gesteld om het 
bedrijf te karakteriseren. Zo wordt onder andere gepeild naar de activiteiten van het bedrijf, hoe 
groot het bedrijf is en welke kwaliteitsborgnormen het bedrijf geïmplementeerd heeft.  

In het tweede deel worden er vragen gesteld om de contextgebonden factoren (productkenmerken, 
proceskenmerken, organisatiekenmerken en ketengerelateerde kenmerken) te evalueren (Luning et 
al. 2011b). Deze factoren kunnen niet eenvoudig op korte tijd veranderd en beïnvloed worden. De 
contextgebonden factoren hebben een invloed op de veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de door het 
bedrijf voortgebrachte producten en hebben ook een invloed op de besluitvorming van activiteiten 
van het MSVV. Voor elke factor zijn er drie situaties die overeenkomen met een lage (situatie 1), 
middelmatige (situatie 2) en hoge (situatie 3) risicosituatie. Een hoge risicocontext komt overeen met 
een grotere kwetsbaarheid (door veiligheidsproblemen), meer onzekerheid (door een gebrek aan 
informatie) en meer dubbelzinnigheid (wegens gebrek aan het begrijpen van onderliggende 
mechanismen). Het is belangrijk dat het MSVV op maat is van de contextgebonden factoren om een 
goede voedselveiligheidsoutput te verkrijgen (Luning et al. 2011b, Sampers et al. 2012). 

Het MSVV wordt geëvalueerd aan de hand van de controleactiviteiten in deel drie en de 
borgingsactiviteiten in deel vier van het diagnostisch instrument. De controleactiviteiten worden 
geëvalueerd aan de hand van de evaluatie van de preventieve maatregelen, de 
interventiemaatregelen, het monitorsysteem en de reële werking van de controleactiviteiten (Luning 
et al. 2008). De borgingsactiviteiten worden geëvalueerd door middel van de evaluatie van de 
vastlegging van de systeemeisen, de validatieactiviteiten, de verificatieactiviteiten en de 
documentatie en archivering (Luning et al. 2009). Voor elke activiteit zijn er vier niveaus die 
aangeven hoe geavanceerd het MSVV is: niveau 0 (niet mogelijk gezien de gegeven 
productieomstandigheden, niet toegepast of wanneer de informatie onbekend is), niveau 1 (basis), 
niveau 2 (gemiddeld), niveau 3 (geavanceerd).  

Het vijfde en laatste deel van het diagnostisch instrument bestaat uit voedselveiligheids-
performantie-indicatoren die een eerste inzicht geven in de voedselveiligheidsperformantie en -
output van een organisatie, zonder dat daarvoor microbiologische analyses nodig zijn. De 
voedselveiligheidsindicatoren bestaan uit externe (audits, inspecties en klachten) en interne (eigen 
staalnames en non-conformiteit) indicatoren (Jacxsens et al. 2010). Voor elke indicator zijn er vier 
mogelijke niveaus die overeenkomen met geen indicatie van de voedselveiligheidsperformantie 
(niveau 0), lage (niveau 1), middelmatige (niveau 2) en hoge (niveau 3) voedselveiligheidsoutput. 

Voor het verwerken van de resultaten werd Microsoft Excel gebruikt. Om een algemene indruk van 
de context, MSVV en voedselveiligheidsoutput te krijgen werden totale gemiddelde scores per 
component berekend. De gemiddelde scores worden dan ingedeeld in klassen, omdat een 
gemiddelde score met decimale getallen geen goede weergave geeft van de scores om verder te 
interpreteren. De scores geven immers kwalitatieve beschrijvingen weer. Daarom krijgt elke 
decimale totale gemiddelde score een toegewezen score (Luning et al. 2011a). Tussen 0 en 0,2 wordt 
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de toegewezen score 0; tussen 0,3 en 1,2 wordt de toegewezen score 1; tussen 1,3 en 1,7 wordt de 
toegewezen score 1-2; tussen 1,8 en 2,2 wordt de toegewezen score 2; tussen 2,3 en 2,7 wordt de 
toegewezen score 2-3; en tussen 2,8 en 3,0 wordt de toegewezen score 3. 

2.5. Microbiologische analyses 
Microbiologische analyses werden uitgevoerd om de slagerijen te evalueren op vlak van 
voedselveiligheid, hygiëne en bederf. Er werden verscheidene stalen genomen. In de eerste plaats 
werd puur rundergehakt onderzocht (filet americain). Verder werd de omgeving onderzocht en 
werden messen, snijplanken en de gehaktmolen bemonsterd. Bijkomend werd ook op specifieke 
plaatsen gezocht naar de aanwezigheid van L. monocytogenes. Tenslotte werden uitstrijkjes van de 
handen van de werknemers genomen. 

De onderzochte micro-organismen per soort staal zijn terug te vinden in Tabel 2-3. De keuze van 
micro-organismen is gebaseerd op de literatuur (zie paragraaf 1.5.1) en op criteria gesteld in de 
wetgeving (EC 2005). 

Tabel 2-3 De onderzochte micro-organismen per soort staal. 

  Rundergehakt Omgeving Omgeving L. monocytogenes Handen 

Bederf 
TKG (mesofiel)  x  x 
TKG (psychrotroof) x    
Melkzuurbacteriën x    

Hygiëne 

E. coli x   x 
S. aureus (coagulase+) x    
Enterobacteriaceae x x   
Coliformen x   x 

Pathogeen 

L. monocytogenes x  x  
Salmonella spp. x    
E. coli O157:H7 x    

 
De slagerijen werden elk drie maal bezocht in een tijdspanne van zeven weken. De staalnames zijn 
dus slechts een steekproef, maar moeten het mogelijk maken om een beeld te krijgen van de situatie 
in de slagerij. De stalen werden telkens in de ochtend genomen, waarna ze onmiddellijk verwerkt 
werden. 

In wat volgt zal gedetailleerd besproken en beargumenteerd worden wat werd geanalyseerd, hoe de 
staalname verliep en waarom er voor bepaalde micro-organismen gekozen werd om te analyseren. 
Verder wordt dan besproken hoe de analyses concreet verliepen. Voor de pathogene micro-
organismen werd eerst een aanrijking uitgevoerd, waarna een detectie en eventueel een telling werd 
uitgevoerd. De analyse van de andere micro-organismen gebeurde onmiddellijk met een telling op 
selectieve media. 

2.5.1. Vlees (puur rundergehakt) 
Puur rundergehakt werd onderzocht op verscheidene voedselveiligheid-, hygiëne- en bederf-
indicatoren. Er werd gekozen voor rundsvlees, omdat de korte keten slagerijen zelf hun runderen 
kweken. Verder werd puur rundergehakt gekozen omdat dit een extra productiestap (vermalen) 
vereist waarbij er extra besmetting van de operator of omgeving kan plaatsvinden. Door het 
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vermalen wordt bovendien het contactoppervlak vergroot en kunnen de micro-organismen zich 
verspreiden in de hele massa. Steak bijvoorbeeld kan enkel besmet zijn aan het buitenoppervlak. 
Puur rundergehakt bevat, uitgezonderd van mogelijk toegevoegd zout, geen ingrediënten zoals 
eieren of kruiden die een invloed kunnen hebben op de microbiologische parameters.  

Bij elk bezoek aan de slagerijen werden twee stalen genomen van het puur rundergehakt dat in de 
toonbank stond. Wanneer er in een koelkast nog puur rundergehakt als reserve werd gehouden, 
werden daar ook twee stalen van genomen. Bij het nemen van de stalen werd ook de temperatuur 
van het vlees met een steekthermometer genomen en genoteerd. Ook werd genoteerd wat de 
periode sinds bereiding was. 

Het vlees werd onderzocht op het totaal psychrotroof kiemgetal en melkzuurbacteriën als 
indicatoren voor bederf. Beide flora kunnen uitgroeien bij koeltemperaturen waarbij het rundsvlees 
wordt bewaard en geven sensorische afwijkingen. Het totaal psychrotroof kiemgetal geeft ook een 
beeld van de totale contaminatie. Het rundsvlees werd op vier hygiëne-indicatoren getest om een zo 
compleet mogelijk beeld te krijgen. Aanwezigheid van E. coli en coagulase positieve S. aureus wijzen 
op een slechte persoonlijke hygiëne. Bovendien is er gevaar op intoxicaties wanneer er grote 
aantallen aanwezig zijn van coagulase positieve S. aureus (Devlieghere et al. 2011). 
Enterobacteriaceae wijzen zowel op besmetting van menselijke oorsprong als vanuit de omgeving. 
Besmetting met E. coli en Enterobacteriaceae is vaak onvermijdelijk tijdens het slachtproces. Het 
vlees werd ook onderzocht op de aanwezigheid van coliformen. Hoewel dit niet zo een goede 
indicator is voor vlees, wordt die toch meegenomen omdat de bepaling gebeurt op hetzelfde 
medium als E. Coli. Coliformen worden gebruikt als een indicator van fecale en niet-fecale 
besmetting. Tenslotte werd het vlees nog onderzocht op Listeria monocytogenes, Salmonella spp. 
en E. coli O157:H7. Deze drie zijn de meest relevante pathogene micro-organismen voor rundsvlees 
(Rhoades et al. 2009, CSPI 2013). Bovendien blijkt dat het aantal gevallen van listeriose in de periode 
2008-2012 in stijgende lijn gaat (EFSA en ECDC 2014) en is het dus interessant om de aanwezigheid 
van L. monocytogenes te onderzoeken. 

2.5.2. Omgevingsstalen 
Stalen van messen, snijplanken en de gehaktmolen werden genomen. Deze stalen werden 
onderzocht op Enterobacteriaceae en het totaal mesofiel kiemgetal om een beeld van de hygiëne in 
de slagerij te krijgen. Enterobacteriaceae geven een indicatie van de omgevingsbesmetting en 
besmetting door de mens. Het totaal mesofiel kiemgetal geeft een beeld van de totale contaminatie. 

Daarnaast werden ook specifiek stalen genomen om de aanwezigheid van L. monocytogenes te 
onderzoeken. Hiervoor werd een monster genomen van het afvoerputje, de rubber van de koelkast, 
een wiel van een tafel, een oppervlak dat net gereinigd was en een oppervlak dat in gebruik was. Op 
die plaatsen is de kans het grootst op de aanwezigheid van L. monocytogenes. 

Bij het nemen van de omgevingstalen werd telkens genoteerd of de objecten in gebruik of net 
gereinigd waren. Wanneer ze in gebruik waren werd ook genoteerd welk soort vlees er mee bereid 
werd. Van de messen en snijplanken werden vijf stalen genomen. Telkens werd er gezorgd dat 
ongeveer één op vijf monsters van een oppervlak kwam dat gereinigd was. De gehaktmolen werd 
telkens op vijf dezelfde plaatsen bemonsterd, die weergegeven zijn in Figuur 2-3. 
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Figuur 2-3 De vijf plaatsen van de gehaktmolen die werden bemonsterd. Van links naar rechts: De laadbak, de ingang van 
het vlees, de rand aan de binnenkant van de uitgang van de molen, de volledige schroef en de volledige rooster aan 
beide kanten. 

De omgeving werd bemonsterd door middel van een uitstrijkje te nemen met een zogenaamde 
Sponge-Stick van 3M™. Uit onderzoek blijkt dat dit de beste methode is om oppervlakken te 
bemonsteren (Dorsa et al. 1997). Voor de normale omgevingsstalen bevatte het sponsje een neutrale 
buffer. Voor de L. monocytogenes omgevingsstalen werden Sponge-Sticks gebruikt met gebufferd 
pepton water (BPW). Met de Sponge-Sticks werd grondig over het oppervlak gewreven. De grootte 
van het bemonsterde oppervlak werd genoteerd, zodanig dat de concentratie van micro-organismen 
per oppervlakte bepaald kon worden. Wat betreft messen en snijplanken werd steeds 100 cm2 
bemonsterd. 

2.5.3. Handen 
Bij elk bezoek aan de slagerijen werden ook uitstrijkjes van de handen van de aanwezige werknemers 
genomen. De stalen werden geanalyseerd op E. coli en het totaal mesofiel kiemgetal. E. coli geeft de 
fecale besmetting weer, terwijl ook hier het totaal mesofiel kiemgetal een beeld geeft over de totale 
contaminatie. 

Voor het bemonsteren van de handen werd gebruik gemaakt van een wattenstaafje in een buisje 
met 5 mL PPS (Pepton fysiologische zoutoplossing: oplossing van 0,1 % Neutralised Bacteriological 
Peptone (Oxoid Microbiology Products, LP0034)). Telkens werd op beide handen hetzelfde oppervlak 
bemonsterd, zoals weergegeven in Figuur 2-4 in het rood. Per hand werd 25 cm2 bemonsterd wat 
maakt dat in totaal ongeveer 50 cm2 werd bemonsterd. Er werd ook steeds genoteerd welke 
handelingen de persoon had uitgevoerd voordat de monsters genomen werden. Indien de persoon 
handschoenen droeg, werden de handschoenen bemonsterd en werd dit genoteerd. Tot slot werden 
ook de handwaspraktijken van de slagerijen genoteerd. 
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Figuur 2-4 Het oppervlak dat op beide handen bemonsterd werd. Er werd ook tussen de vingers gegaan met het 
wattenstaafje. 

2.5.4. Groeimedia 
Om de micro-organismen te kwantificeren werden de stalen uitgeplaat op verschillende groeimedia. 
Een overzicht in welke omstandigheden de verschillende groeimedia gebruikt werden, is weergeven 
in Tabel 2-4. Salmonella spp. en E. coli O157:H7 werden niet gekwantificeerd. L. monocytogenes 
werd enkel ter bevestiging uitgeplaat wanneer uit detectie bleek dat ze aanwezig waren. De detectie 
van deze pathogenen zal in de volgende paragraaf besproken worden. Alle media werden bereid en 
gebruikt zoals voorgeschreven door de fabrikant, tenzij anders vermeld. 

Tabel 2-4 De verschillende gebruikte groeimedia met de toegepaste incubatieduur, incubatie temperatuur en de 
blootstelling aan de lucht. 

Micro-organisme Media Incubatieduur Incubatietemperatuur Omstandigheden 

TKG (mesofiel) PCA 72 h 30 °C Aeroob 
TKG (psychrotroof) PCA 120 h 22 °C Aeroob 
Melkzuurbacteriën MRS 120 h 22 °C Micro-aerofiel 
E. coli REC2 24 h 37 °C Aeroob 
S. aureus (coagulase+) BP 48 h 37 °C Aeroob 
Enterobacteriaceae VRBG 24 h 37 °C Micro-aerofiel 
L. monocytogenes ALOA 24 h 37 °C Aeroob 

 
Voor het bepalen van het totaal kiemgetal (TKG) werd PCA (Plate Count Agar, Oxoid Microbiology 
Products, CM0325) gebruikt. Dit niet-selectief medium wordt gebruikt om alle vegetatieve cellen en 
sporen van bacteriën, gisten en schimmels uit te laten groeien. Zowel het totaal psychrotroof als het 
totaal mesofiel kiemgetal worden bepaald met dit medium.  

Melkzuurbacteriën worden gekwantificeerd door het gebruik van MRS agar (de Man, Rogosa en 
Sharpe, Oxoid Microbiology Products, CM0361). Dit medium zorgt ervoor dat voornamelijk de groei 
van lactobacilli bevoordeeld wordt (Oxoid 2014a). Aangezien de groei sterk bevorderd wordt onder 
micro-aerofiele omstandigheden wordt een deklaag gegoten (Oxoid 2014a). Melkzuurbacteriën 
vormen kleine, witte en wazige kolonies. 

Voor het bepalen van kolonies van E. coli en coliformen wordt REC2 agar (RAPID’E. coli 2, Bio-Rad) 
gebruikt. Het principe van dit chromogeen medium is gebaseerd op simultaan detecteren van het β-
D-glucuronidase en het β-D-galactosidase enzym en bevat twee chromogene substraten. E. coli 
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bezitten beide enzymen en kunnen herkend worden als violet tot roze kolonies. Coliformen bezitten 
enkel het β-D-galactosidase enzym en vormen daarom blauwe tot groene kolonies (Bio-Rad 2014). 

Kolonies van coagulase positieve S. aureus werden selectief bepaald met BP agar (Baird Parker, 
Oxoid Microbiology Products, CM0275). Lithiumchloride en telluriet inhibeert de groei van 
alternatieve flora.  S. aureus reduceert het aanwezige telluriet en vormt daardoor zwarte kolonies. S. 
aureus doet ook aan proteolyse van het aanwezige eigeel, zodanig dat een duidelijke zone (halo) 
rond de kolonies gevormd wordt. Vijf kolonies per staal werden bevestigd met Staphytect Plus 
(Agglutinatietest, Oxoid Microbiology Products, DR0850) die differentieert voor coagulase positieve 
S. aureus door detectie van clumping factor (gebonden coagulase), Proteïne A (antigen op celwand 
van coagulase positieve S. aureus) en capsulair polysacharide (voor het specifiek detecteren van 
meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Coagulase positieve S. aureus zal minstens één 
van de drie factoren bevatten en zo agglutinatie veroorzaken (Oxoid 2014c). Aangezien de kolonies 
meestal zeer klein waren, werd een 4x4 streepenting op Tryptone Soya Agar uitgevoerd (TSA, Oxoid 
Microbiology Products, CM0131) door 24h te incuberen bij 37°C en dan getest met Staphytect Plus.  

Enterobacteriaceae werden geteld met VRBG agar (Violet Red Bile Glucose, Oxoid Microbiology 
Products, CM0485). Dit medium differentieert Enterobacteriaceae omdat deze kolonies de 
aanwezige glucose fermenteren en daardoor duidelijk paars tot roze worden. Alle paarse tot roze 
kolonies werden geteld. Een deklaag is nodig om micro-aerofiele omstandigheden te creëren om de 
groei van niet-fermentatieve gram-negatieve bacteriën te onderdrukken (Oxoid 2014b). 

Het aantal L. monocytogenes kolonies werd bepaald met ALOA (Agar Listeria according to Ottaviani 
and Agosti, Biolife Italiana Srl). Het medium (met toegevoegde supplementen zoals beschreven door 
de fabrikant) bevat het chromogeen substraat X-glucoside wat het enzym β-glucosidase detecteert 
en dat alle Listeria spp. bezitten. De splitsing van dit substraat zorgt voor een groenblauwe kleur van 
de kolonies. Verder wordt dan een onderscheid gemaakt door de aanwezigheid van L-α-
fosfatidylinositol wat een substraat is voor het enzyme fosfolipase C en eigen is aan L. 
monocytogenes. Op die manier zal L. monocytogenes te onderscheiden zijn van andere Listeria spp. 
doordat er rond de blauwgroene kolonies een wazige halo zichtbaar zal zijn (Biolife Italiana Srl 2005). 
Dit medium werd gebruikt om L. monocytogenes te kwantificeren indien de detectie positief bleek. 

2.5.5.  Aanrijking en detectie 
De aanwezigheid van L. monocytogenes, Salmonella spp. en E. coli O157:H7 in het rundsvlees werd 
nagegaan in 25 gram. Hiervoor werd eerst een aanrijking uitgevoerd, onmiddellijk na de staalname. 
Voor het onderzoeken van de aanwezigheid van L. monocytogenes werd 25 gram rundsvlees 
afgewogen in een stomacherzak en 225 mL Demi Fraser (bioMérieux Ref. 42727, kant-en-klare 225 
mL zakjes) toegevoegd. Vervolgens werd dit gedurende één minuut gestomacherd en 24 uur 
geïncubeerd bij 30 °C. Nadien werd daarvan 0,1 mL gepipetteerd in een Fraser Broth buisje 
(bioMérieux Ref. 42072, kant-en-klare 10 mL buisjes) en geïncubeerd voor 24 uur bij 37°C. Hiermee 
werd dan een Vidas uitgevoerd (bioMérieux Vidas automated Immunoassay System (Ref. 99735) met 
een Vidas LMO2 kit (bioMérieux Ref. 30704). Het volledige protocol is terug te vinden in Bijlage 2. 
Wanneer het resultaat van de Vidas positief was, werd een 4x4 streepenting op ALOA (vanuit Fraser 
Tube) uitgevoerd ter controle en werd ook een telling uitgevoerd. 

Voor de detectie van Salmonella spp. en E. coli O157:H7 werd 25 gram rundsvlees afgewogen in een 
stomacherzak met filter. Ditmaal werd 225 mL BPW (gebufferd pepton water, Oxoid Microbiology 
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Products, CM0509) toegevoegd en één minuut gestomacherd en geïncubeerd gedurende 24 uur bij 
37 °C. Nadien werd een real-time PCR uitgevoerd met het GeneDisc systeem (GeneDisc Cycler, Pall 
Corporation, EGDCV3A). Met de gebruikte GeneDisk platen (Pall Corporation, GSTECSL206006) is het 
mogelijk Salmonella spp. en E. coli O157:H7 simultaan te detecteren. E. coli O157:H7 wordt 
gedetecteerd aan de hand van genen coderend voor Shiga toxine 1 en 2 (stx1 en stx2), intimine (eae) 
en een antigen specifiek voor E. coli O157 (rfbE). De detectie van Salmonella spp. gebeurt door 
middel van niet gespecifieerde genen. Het volledige protocol is weergegeven in Bijlage 3. 

2.5.6. Telling 
Van alle bacteriën, uitgezonderd van de pathogenen, werd onmiddellijk na de staalname een telling 
uitgevoerd. Er werd 10 gram vlees afgewogen en een factor 10 verdund met PPS (Pepton 
fysiologische zoutoplossing: oplossing van 0,1 % Neutralised Bacteriological Peptone (Oxoid 
Microbiology Products, LP0034) en 0,85 % NaCl). Daarna werd het geheel één minuut gestomacherd. 
In het geval van de omgevingsmonsters werd 100 g PPS (of Demi Fraser wanneer de stalen op L. 
Monocytogenes werden onderzocht) toegevoegd en ook gedurende één minuut gestomacherd. Voor 
de stalen van de handen werd het buisje dat het wattenstaafje bevatte eerst gevortexd en daaruit 
rechtstreeks verdund en uitgeplaat. 

Hierna werd de telling uitgevoerd op de media zoals beschreven in paragraaf 2.5.4. PCA, MRS en 
VRBG werden gebruikt in gietplaten, terwijl REC, BP en ALOA in strijkplaten werden gebruikt. Zoals 
reeds vermeld, werd er enkel uitgeplaat op ALOA indien L. monocytogenes door de Vidas werd 
gedetecteerd. De ingevroren vleesstalen werden dan op dezelfde manier uitgeplaat zoals hierboven 
beschreven. 

In het geval van gietplaten werd in een petriplaat 1 mL suspensie gemengd met vloeibaar media. 
Voor alle strijkplaten werd gebruik gemaakt van een verlaagde detectielimiet. Telkens werd 1 mL 
suspensie verdeeld over drie strijkplaten en over het oppervlak van het medium uitgestreken. Op die 
manier werd een detectielimiet verkregen van 10 kve/g in plaats van de gebruikelijke 100 kve/g bij 
strijkplaten. 

2.6. Analyse van de kwaliteitsparameters 
Drie kwaliteitsparameters werden bepaald: droge stofgehalte, zoutgehalte en vetgehalte. De 
analyses werden door Elien De Boeck uitgevoerd volgens universele methodes beschreven door De 
Meulenaer et al. (2013). Het droge stofgehalte werd bepaald door verhitting bij 70-130 °C. Het 
zoutgehalte werd bepaald met een neerslagtitratie van chloride-ionen met zilvernitraat. Tot slot 
werd het vetgehalte bepaald volgens de Weibull methode. Aangezien deze analyses niet zelf werden 
uitgevoerd zijn de gedetailleerde methodes terug te vinden in Bijlage 4. De resultaten van deze 
analyses werden wel gebruikt en zijn terug te vinden in de resultaten en discussie. 

2.7. Data-analyses 
Alle gegevens zullen eerst verwerkt worden met behulp van Microsoft Excel. Aangezien de 
hoeveelheid data laag is, zullen de meeste data enkel kwalitatief verwerkt worden. De resultaten van 
de microbiologische en kwaliteitsanalyses zullen, waar mogelijk, wel statistisch geanalyseerd worden. 
Aangezien ook hier de hoeveelheid data zeer beperkt is, zullen niet-parametrische testen worden 
toegepast. IBM SPSS werd gebruikt om na te gaan of er de significante verschillen zijn tussen de 
verschillende slagerijen. In de eerste plaats werd een Kruskal-Wallis test uitgevoerd om na te gaan of 
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er verschillen zijn tussen alle slagerijen onderling. Wanneer daar een significant (significantieniveau 
0,05) verschil bleek te zijn, werd paarsgewijs een Mann-Whitney U test uitgevoerd. Door paarsgewijs 
alle slagerijen te vergelijken met elkaar wordt de kans op een type 1 fout groter en dus zou de nul 
hypothese onterecht verworpen kunnen worden. Het is daarom nodig om het significantieniveau van 
de Mann-Whitney U test te verstrengen volgens Bonferroni om een globaal significantie niveau van 
0,05 te verkrijgen. Wanneer de vier slagerijen paarsgewijs vergeleken worden met elkaar wordt een 
individueel significantieniveau 0,008 gehanteerd. Wanneer proporties bepaald werden, werd ook de 
standaardafwijking Sp daarvan bepaald. Dit gebeurde aan de hand van Vergelijking 2-1, waar p de 
proportie is van de positieve monsters en n het aantal is van alle geteste monsters (Uyttendaele et al. 
2009). 

 𝑆𝑝 = �𝑝(1 − 𝑝)
𝑛

 Vergelijking 2-1 
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3. RESULTATEN EN DISCUSSIE 
De methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat met alle indicatoren zal hier in 
detail besproken worden. Verder zullen de resultaten van deze methode die toegepast werd in de 
slagerijen aan bod komen alsook de resultaten van het diagnostisch instrument voor het MSVV. 
Vervolgens worden de resultaten van de microbiologische en kwaliteitsparameters toegelicht. 
Tenslotte worden alle resultaten samengebracht onder de voedselveiligheidscultuur. 

3.1. De methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat 
De methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat betreft een zelf in te vullen 
vragenlijst. De vragenlijst bevat 28 vragen, waarop geantwoord moet worden aan de hand van een 
vijf punten Likert-schaal gaande van helemaal oneens (1) tot helemaal eens (5). De vragenlijst moet 
individueel en zonder tijdsdruk ingevuld worden, zodanig dat de ondervraagde doordachte keuzes 
kan maken. De vragen of indicatoren werden onderverdeeld in vijf deelcomponenten en zullen 
besproken worden in paragraaf 3.2. Bij het formuleren van de vragen is er sterk op gelet dat ze 
ondubbelzinnig en verstaanbaar zijn voor iedereen. De vragen zijn ook allemaal positief en 
onpersoonlijk geformuleerd. Er werd telkens de nadruk op de organisatie gelegd. De vragen 
begonnen meestal met ‘in mijn organisatie …’ en werden dus niet in de ik-vorm gesteld. Hierdoor 
wordt duidelijk de perceptie van de werknemers over de organisatie verkregen. In Bijlage 5 is een 
voorbeeld van de vragenlijst terug te vinden en meer bepaald de versie die toegepast werd in de 
conventionele keten slagerijen. 

Er werd gekozen voor het werken met een vragenlijst, omdat dit de uitgelezen methode is om de 
perceptie van de werknemers na te gaan, in dit geval omtrent voedselveiligheidsklimaat. Een 
vragenlijst maakt het ook mogelijk om veel informatie op relatief korte tijd te verzamelen. Daardoor 
kan de methode ook in verder onderzoek in grote organisaties gebruikt worden. Indien bijvoorbeeld 
met observaties gewerkt zou worden, zou het veel moeilijker zijn om de methode op grote schaal toe 
te passen. Bovendien maken vragenlijsten het bedrijven mogelijk om zelf eenvoudig hun 
voedselveiligheidsklimaat te evalueren. Daaruit kunnen de bedrijven dan zelf conclusies trekken en 
zien waar ze eventueel kunnen bijsturen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Maar er is ook kritiek 
op de evaluatie van voedselveiligheidsklimaat door louter vragenlijsten, aangezien het te beperkt zou 
zijn om een dergelijk breed concept te evalueren (Cooper 2000). Het evalueren van het 
voedselveiligheidsklimaat maakt in dit werk echter deel uit van de evaluatie van de 
voedselveiligheidscultuur, waarbij er nog meer methodes en instrumenten zullen worden toegepast. 
Bovendien zullen ook objectieve metingen worden uitgevoerd. Wanneer de vragenlijst op 
verschillende momenten over een bepaalde tijdspanne wordt afgenomen, zou het mogelijk zijn om 
de evolutie van voedselveiligheidsklimaat in een bedrijf op te volgen. In dit werk zal de vragenlijst 
slechts eenmaal worden afgenomen. 

De vragenlijst dient ingevuld te worden door iedereen in de organisatie. Zo wordt gepeild naar de 
perceptie van zowel het management, leidinggevenden en operatoren. Alle hiërarchische niveaus 
binnen een organisatie worden op die manier apart geëvalueerd. Dit maakt het mogelijk om de 
percepties van de verschillende niveaus met elkaar te vergelijken. In grote bedrijven waar 
verscheidene voedselveiligheidsklimaten kunnen heersen naargelang het hiërarchische niveau of 
locatie, kunnen zo verschillen worden opgespoord. Bevestigen de werknemers wat het management 
zegt? Is er een verschil tussen verschillende vestigingen die hetzelfde beleid volgen? Om een 
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onderscheid te maken tussen het management, leidinggevenden en operatoren dienen de 
ondervraagden in het begin van de vragenlijst aan te duiden tot welke groep ze behoren. De 
hiërarchische niveaus waaruit gekozen kan worden aan het begin van de vragenlijst, dienen 
aangepast te worden aan de structuur en jobfuncties van het bedrijf. 

Momenteel bestaan er al twee andere methoden die het mogelijk maken om het 
voedselveiligheidsklimaat of de voedselveiligheidscultuur te evalueren. Geen enkele methode maakt 
echter een onderscheid tussen klimaat en cultuur. Volgens de definities die in dit werk werden 
gehanteerd, evalueren beide methodes eerder het klimaat en combineren ze dit niet met 
bijvoorbeeld microbiologische analyses of de evaluatie van het MSVV. Bijgevolg wordt de 
voedselveiligheidscultuur dus niet geëvalueerd. Een eerste methode, ontwikkeld door Greenstreet 
Berman in opdracht van de Food Standard Agency (FSA), is een instrument bedoeld om gebruikt te 
worden door inspecteurs om zo het voedselveiligheidsklimaat van een bedrijf te categoriseren 
(Wright et al. 2012b, a). Het instrument dient gebruikt te worden als deel van een inspectie en biedt 
zo richtlijnen ter evaluatie van een bedrijf. De inspecteur moet voor acht indicatoren uit vijf 
vooropgestelde categorieën kiezen welke het beste bij het bedrijf passen (zie ook Tabel 1-3). In 
tegenstelling tot de methode ontwikkeld in deze thesis kan deze methode niet toegepast worden 
zonder de nodige achtergrondkennis en training. Bij het gebruik van dit instrument hangt veel af van 
de interpretatie van diegene die de evaluatie uitvoert. Het instrument maakt het wel mogelijk om op 
een objectievere manier het klimaat te evalueren, aangezien observaties uitgevoerd zullen worden 
tijdens de inspectie. Deze methode evalueert dus niet de perceptie van de werknemers. Het is ook 
onmogelijk om met dit instrument een onderscheid in het klimaat te maken tussen hiërarchische 
niveaus in een bedrijf of afdelingen die zich op verschillende locaties bevinden. Hiervoor is het 
instrument te algemeen. 

Een tweede methode werd ontwikkeld door Fatimah (2013) en lijkt meer op de methode die 
ontwikkeld werd in dit werk. Het betreft een zelf in te vullen vragenlijst met 47 vragen en een zeven 
punten Likertschaal die peilt naar de perceptie van de werknemers omtrent 
voedselveiligheidsklimaat in de catering sector. Er werden focusgesprekken en enquêtes uitgevoerd 
in de catering van ziekenhuizen en scholen om zo indicatoren en deelcomponenten van 
voedselveiligheidsklimaat te bepalen. De deelcomponenten die aan bod komen zijn gelijkaardig aan 
die gedefinieerd in deze thesis, maar sommige gaan meer over de psychologische component van de 
werknemers (zie Tabel 1-1). Deze psychologische component wordt in dit werk niet behandeld, maar 
zal in de toekomst wel opgenomen worden in het doctoraatsonderzoek van Elien De Boeck rond 
voedselveiligheidscultuur. De methode lijkt echter nog niet op punt te staan. Er wordt beschreven 
hoe de methode ontwikkeld werd, maar de methode is nog niet toegepast in zijn meest recente 
vorm. Fatimah (2013) haalt ook aan dat haar onderzoek voornamelijk bedoeld is om de verschillende 
aspecten van voedselveiligheidsklimaat te onderzoeken, om zo meer inzicht in het concept te 
verkrijgen. Het is dus eerder bedoeld als een soort leerinstrument om te wijzen op de belangrijke 
punten van voedselveiligheidscultuur.  

3.2. De indicatoren en deelcomponenten van voedselveiligheidsklimaat 
Er werden 28 indicatoren gedefinieerd, die het voedselveiligheidsklimaat volledig karakteriseren. De 
indicatoren werden verdeeld over vijf deelcomponenten. Deze zijn gebaseerd op vele bronnen, zoals 
beschreven in de literatuurstudie en voornamelijk op diegene beschreven door Griffith et al. (2010a). 
De vijf deelcomponenten met hun definities zijn weergegeven in Tabel 3-1. 
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Tabel 3-1 De deelcomponenten van voedselveiligheidsklimaat zoals gedefinieerd in deze masterthesis. 

Deelcomponent Definitie 

Leiderschap 
De perceptie over de mate waarin de leidinggevenden in de organisatie in staat zijn 
om de werknemers te motiveren om hygiënisch en voedselveilig te werken en om de 
beoogde doelstellingen rond hygiëne en voedselveiligheid te behalen. 

Communicatie Perceptie over de mate van communicatie omtrent hygiëne en voedselveiligheid in de 
organisatie. 

Betrokkenheid Perceptie over de mate van engagement en betrokkenheid van alle partijen binnen de 
organisatie inzake hygiëne en voedselveiligheid. 

Middelen 
Perceptie over de mate van aanwezigheid in de organisatie van de fysieke en niet 
fysieke middelen, die nodig zijn om hygiënisch en voedselveilig te werken: 
bijvoorbeeld tijd, personeel, infrastructuur, opleiding/training en procedures. 

Risicobewustzijn Perceptie over de mate waarin de organisatie zich bewust is van de risico’s inzake 
hygiëne en voedselveiligheid en deze beheerst. 

 
Onder elke deelcomponent zijn vijf of zes indicatoren geplaatst. Er zijn zo voldoende indicatoren om 
elke deelcomponent apart te kunnen evalueren. Een overzicht van de indicatoren is gegeven in 
Figuur 3-1. 

 

Figuur 3-1 De voedselveiligheidsklimaatindicatoren verdeeld over de vijf deelcomponenten zoals gedefinieerd in deze 
masterthesis. 

De indicatoren zijn gebaseerd op eerder onderzoek over veiligheidscultuur, zoals beschreven in de 
literatuurstudie (Lee 1998, Gilling et al. 2001, Harvey et al. 2002, Ramirez Vela en Martin Fernandez 
2003, Yiannas 2009, Griffith et al. 2010a, Taylor 2011, Taylor et al. 2011). Vervolgens werden 
experten uit de academische wereld betrokken om de indicatoren te verfijnen tijdens 
groepsdiscussies. Tenslotte werden de indicatoren gevalideerd door Elien De Boeck met behulp van 
experten (auditeurs, professoren en personen uit de voedingsindustrie), aangezien dit buiten de 
scope van deze masterthesis viel. 

Aangezien de deelcomponenten sterk relateren aan elkaar, is het mogelijk dat het lijkt alsof er soms 
overlapping is. Er is echter getracht een zo duidelijk mogelijke grens tussen de deelcomponenten te 
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behouden. Het onderscheid dat wordt behouden, is één van de sterktes van deze methode. Zo kan 
een meer specifieke evaluatie gebeuren van het voedselveiligheidsklimaat. In de volgende 
paragrafen worden per deelcomponent de indicatoren gegeven en de motivatie verduidelijkt om de 
indicator op te nemen. 

3.2.1. Leiderschap 
Indicator Motivatie 
L1 In mijn organisatie stellen 

de leidinggevenden 
duidelijke doelstellingen 
rond hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Het vastleggen van doelstellingen leidt tot een hogere performantie en 
zorgt voor resultaten. Het maakt verdere evaluatie mogelijk en is een 
eerste kritische stap om zich continu te kunnen verbeteren (Yiannas 
2009). Doelstellingen horen ook duidelijk te zijn om effectief te zijn. Het 
stellen van duidelijke doelstellingen wordt beschouwd als een 
leiderschapskwaliteit.  
Met doelstellingen worden hier beleidsdoelstellingen bedoeld rond 
hygiëne en voedselveiligheid. 

L2 In mijn organisatie zijn de 
leidinggevenden duidelijk 
over de verwachtingen 
inzake hygiëne en 
voedselveiligheid naar de 
werknemers toe. 

Werknemers moeten duidelijk weten wat van hen verwacht wordt en 
wat ze precies moeten doen inzake hygiëne en voedselveiligheid. Op die 
manier kan een hoog niveau van hygiëne en voedselveiligheid bereikt 
worden (Yiannas 2009). De belangrijkste reden waarom werknemers 
hun job niet doen is omdat ze niet weten wat ze moeten doen (Fournies 
2009). 
Met verwachtingen wordt hier bedoeld wat er concreet op de werkvloer 
dient te gebeuren. Weet elke werknemer wat hij/zij moet doen met 
betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid? 

L3 In mijn organisatie zijn de 
leidinggevenden in staat om 
hun werknemers te 
motiveren om hygiënisch en 
voedselveilig te werken. 

Succesvolle bedrijven hebben sterke leiders die sterk geëngageerd zijn 
in voedselveiligheid en anderen kunnen beïnvloeden, wat leidt tot een 
betere performantie inzake hygiëne en voedselveiligheid (Yiannas 
2009). 

L4 In mijn organisatie luisteren 
leidinggevenden naar 
werknemers, indien zij een 
opmerking hebben in 
verband met hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Vraag afkomstig uit The Psychosocial Safety Climate (PSC-12) Scale en 
aangepast naar een voedselveiligheidscontext (Hall et al. 2010). Goede 
leiders hebben de intentie om te luisteren naar hun werknemers. Op 
die manier zullen werknemers zich meer betrokken voelen en meer 
gemotiveerd zijn. Bovendien is het belangrijk dat leidinggevenden inzien 
dat de operatoren dagdagelijks geconfronteerd worden met hygiëne en 
voedselveiligheidspraktijken op de werkvloer. Zij zullen afwijkingen dus 
als eersten opmerken. Potentiële problemen en/of opportuniteiten 
kunnen op deze manier worden blootgelegd (Yiannas 2009). Het geeft 
werknemers de kans om zelf inbreng te hebben (Yiannas 2009). 

L5 Problemen inzake hygiëne 
en voedselveiligheid worden 
in mijn organisatie door de 
leidinggevenden op een 
constructieve en 
respectvolle manier 
aangepakt. 

In een organisatie met een goed voedselveiligheidsklimaat wordt een 
Blame culture vermeden. Blame culture: “Een bedrijfscultuur waar 
fouten overduidelijk worden toegeschreven aan individuen die dan 
berispt worden en ten schande worden gemaakt “(Griffith 2010). 
Werknemers zullen zo ontmoedigd worden om fouten toe te geven 
omwille van de mogelijke consequenties en op die manier kan de 
mogelijke onderliggende reden niet worden opgelost. Mensen maken 
nu eenmaal fouten en meestal gaat het dan niet om geïsoleerde 
gebeurtenissen, maar eerder om gevolgen van systematische oorzaken 
(Reason et al. 2001). Indien de leidinggevenden op een constructieve en 
respectvolle manier omgaan met eventuele fouten van werknemers 
zullen deze eerder aangespoord worden om voor hun fouten uit te 
komen en zo kunnen de problemen bij de basis worden aangepakt 
(Griffith 2010). 
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L6 In mijn organisatie streven 
de leidinggevenden ernaar 
om de hygiëne en 
voedselveiligheid 
voortdurend te verbeteren. 

Indien leidinggevenden de hygiëne en voedselveiligheid voortdurend 
willen verbeteren, duidt dit op een sterke kwaliteits-, hygiëne- en 
voedselveiligheidsambitie. Dit weerspiegelt ook het belang van hygiëne 
en voedselveiligheid binnen de organisatie.  
 

 

3.2.2. Communicatie 
Indicator Motivatie 
C1 In mijn organisatie wordt er 

regelmatig 
gecommuniceerd rond 
hygiëne en voedselveiligheid 
van de leidinggevenden 
naar de operatoren. 

Communicatie is nodig zodat werknemers hun 
rol en verantwoordelijkheden kennen, zo kunnen 
ook de objectieven van het bedrijf (o.a. 
waarden/overtuigingen omtrent hygiëne en 
voedselveiligheid) overgebracht worden (Yiannas 
2009). Dit moet bovendien regelmatig herhaald 
worden om werknemers er permanent aan te 
herinneren. Een goed communicatiebeleid 
bestaat uit een goede mix van formele, semi-
formele en niet formele boodschappen (Griffith 
et al. 2010a). 
Met regelmatig gecommuniceerd wordt bedoeld 
of de procedures, instructies, verwachtingen, 
doelstellingen... inzake hygiëne en 
voedselveiligheid regelmatig herhaald worden 
door de leidinggevenden. De nadruk ligt hier op 
het tijdsaspect. 

Leader-member 
Exchange (LMX). Dit 
is een maat voor de 
kwaliteit van de 
sociale 
uitwisselingen 
tussen werknemers 
en leidinggevenden 
(Flin en Yule 2004, 
Griffith 2010). Een 
hoge LMX kan 
leiden tot een 
hoger engagement 
in communicatie 
rond hygiëne en 
voedselveiligheid, 
zo maakt dit 
werknemers ook 
meer begaan met 
hygiëne en 
voedselveiligheid 
(Hofmann en 
Morgeson 1999). 

C2 In mijn organisatie wordt er 
duidelijk gecommuniceerd 
over hygiëne en 
voedselveiligheid van de 
leidinggevenden naar de 
operatoren. 

De boodschap moet begrepen worden door de 
werknemers (Yiannas 2009). Communicatie moet 
duidelijk zijn en aangepast aan het 
opleidingsniveau van de ontvanger. Dit houdt 
ook in dat de juiste taal gehanteerd wordt en dat 
extra moeite wordt gedaan om boodschappen 
omtrent hygiëne en voedselveiligheid duidelijk te 
maken aan anderstaligen. 

C3 In mijn organisatie is het 
mogelijk om te 
communiceren over hygiëne 
en voedselveiligheid van de 
operatoren naar de 
leidinggevenden. 

In een positieve veiligheidscultuur voelen 
werknemers zich vrij om veiligheidsproblemen 
met hun oversten te bespreken (Hofmann en 
Morgeson 1999). Indien werknemers het gevoel 
hebben dat zij vrij kunnen spreken over hygiëne 
en voedselveiligheid, ook met leidinggevenden, 
zal dit bijdragen tot de openheid van de 
organisatie en zo het voedselveiligheidsklimaat 
ten goede komen. 
De nadruk ligt hier op het al dan niet mogelijk 
zijn. Of de leidinggevenden al dan niet luisteren, 
zit in L4 verwerkt. 

C4 In mijn organisatie is het 
belang van hygiëne en 
voedselveiligheid 
voortdurend aanwezig 
onder de vorm van 
bijvoorbeeld posters, 
borden en/of pictogrammen 
over hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Wanneer werknemers op elke moment van de dag zien en horen dat 
hygiëne en voedselveiligheid belangrijk zijn, zullen zij dit ook veel beter 
opnemen (Yiannas 2009). 
Dit kunnen bijvoorbeeld aanduidingen zijn dat men de handen moet 
wassen. 
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C5 Problemen inzake hygiëne 
en voedselveiligheid kan ik 
bespreken met collega’s in 
mijn organisatie. 

Indien werknemers het gevoel hebben dat zij onderling vrij kunnen 
praten en discussiëren over hygiëne en voedselveiligheid en 
gedragingen die dit kunnen beïnvloeden (Approach intention), is het 
mogelijk om een hoger niveau van hygiëne en voedselveiligheid te 
bereiken binnen de organisatie (Griffith 2010).  
Met collega’s worden werknemers van hetzelfde hiërarchisch niveau 
bedoeld. Bijvoorbeeld leidinggevenden onder elkaar of operatoren 
onder elkaar. 

 

3.2.3. Betrokkenheid 
Indicator Motivatie 
E1 In mijn organisatie laten de 

leidinggevenden duidelijk 
blijken dat hygiëne en 
voedselveiligheid zeer 
belangrijk zijn. 

Het is van groot belang dat de leidinggevenden duidelijk maken dat 
hygiëne en voedselveiligheid voorop staan en belangrijker zijn dan 
bijvoorbeeld geld besparen. Dit moet ingebakken zitten in de 
bedrijfscultuur (Griffith et al. 2010b). De focus moet op veiligheid liggen 
en de leidinggevenden moeten duidelijk betrokken met hygiëne en 
voedselveiligheid (Lee 1998). 
 

E2 Mijn collega’s zijn overtuigd 
van het belang van 
hygiënisch en voedselveilig 
werken voor de organisatie. 

Indien werknemers het idee hebben dat hun eigen waarden en 
overtuigingen omtrent hygiëne en voedselveiligheid in lijn liggen met 
deze van het bedrijf, zullen zij zich meer inzetten met de mogelijkheid 
om verwachtingen te overstijgen. Omdat ze het niet louter als ‘hun 
taak’ zien, maar er zelf ook in geloven (Griffith 2010). 
Met collega’s worden werknemers van hetzelfde hiërarchisch niveau 
bedoeld. Bijvoorbeeld leidinggevenden onder elkaar of operatoren onder 
elkaar. 

E3 In mijn organisatie wordt 
hygiënisch en voedselveilig 
werken door de 
leidinggevenden erkend en 
beloond. 

Consequenties bepalen de kans dat gedrag herhaald wordt. Positieve 
consequenties zijn het best om goed gedrag te stimuleren. Negatieve 
consequenties worden beter gemeden (Yiannas 2009). Goede 
leidinggevenden geven werknemers positieve feedback en erkenning 
over hun goed gedrag. Op die manier wordt bijvoorbeeld hygiënisch en 
voedselveilig werken gestimuleerd (Griffith 2010). 
Dit hoeft niets materieels zijn. Positieve feedback wordt ook beschouwd 
als erkenning of beloning. 

E4 In mijn organisatie geven de 
leidinggevenden het goede 
voorbeeld inzake hygiëne 
en voedselveiligheid. 

De handelingen die worden uitgevoerd, moeten in lijn liggen met wat er 
wordt gecommuniceerd. Het zijn die handelingen en dat gedrag van de 
leidinggevenden die zullen overgenomen worden door de werknemers 
(Griffith 2010). Wanneer de leidinggevenden participeren in de kritische 
dagdagelijkse taken, zorgt dat bij de werknemers voor een verhoogde 
aandacht en bezorgdheid voor voedselveiligheid, waardoor deze beter 
hun job zullen uitvoeren (Wiegmann et al. 2002a). 

E5 In mijn organisatie worden 
problemen inzake hygiëne 
en voedselveiligheid snel 
aangepakt door de 
leidinggevenden. 

Vraag afkomstig uit The Psychosocial Safety Climate (PSC-12) Scale en 
aangepast naar een voedselveiligheidscontext (Hall et al. 2010). Deze 
vraag geeft weer of de leidinggevenden geëngageerd zijn om de 
hygiëne en voedselveiligheid te verzekeren en dit als een prioriteit zien. 
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E6 In mijn organisatie worden 
werknemers actief 
betrokken door de 
leidinggevenden bij zaken 
die verband houden met 
hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Vraag afkomstig uit The Psychosocial Safety Climate (PSC-12) Scale en 
aangepast naar een voedselveiligheidscontext (Hall et al. 2010). De 
vraag is relevant omdat als werknemers inzien dat zij een kritische rol 
spelen in hygiëne en voedselveiligheid, zij meer gemotiveerd zullen zijn. 
Indien zij het gevoel hebben dat zij mee verantwoordelijkheid dragen, 
zullen zij ook trots zijn op de voedselveiligheidsresultaten van de 
organisatie (Griffith 2010). In een positieve bedrijfscultuur hebben de 
werknemers zelf een duidelijke verantwoordelijkheid (Taylor 2011). 
Werknemers doen niet de juiste dingen omdat ze verantwoordelijk zijn 
voor die zaken, maar omdat ze toegewijd zijn, geëngageerd zijn binnen 
die voedselveiligheidscultuur (Yiannas 2009). 
 

 

3.2.4. Middelen 
Indicator Motivatie 
M1 In mijn organisatie krijgen 

werknemers voldoende 
tijd om op een hygiënische 
en voedselveilige manier te 
kunnen werken. 

Werknemers moeten voldoende tijd krijgen, 
zodat ze hygiënisch en voedselveilig kunnen 
werken (Yiannas 2009, Griffith 2010). 

Als werknemers 
aanvoelen dat de 
ondersteuning 
(financieel, praktisch, 
psychologisch en 
emotioneel) met 
betrekking tot 
hygiëne en 
voedselveiligheid 
door het bedrijf 
groot is, zal men zich 
ook zelf meer 
inzetten (Perceived 
Organizational 
Support) (Hofmann 
en Morgeson 1999). 

M2 In mijn organisatie is er 
voldoende personeel 
beschikbaar om de hygiëne 
en voedselveiligheid op te 
volgen. 

Het is belangrijk dat er voldoende werknemers 
aanwezig zijn zodat alle handelingen op een 
voedselveilige en hygiënische manier kunnen 
uitgevoerd worden (Griffith et al. 2010a). Dit 
houdt ook in dat er voldoende personeel 
aanwezig moet zijn om vervangingen mogelijk 
te maken bij bijvoorbeeld ziekte en verlof. 
 

M3 In mijn organisatie is de 
nodige infrastructuur 
(bijvoorbeeld goede 
uitrusting en goed 
gereedschap) aanwezig 
zodat op een hygiënische 
en voedselveilige manier 
kan gewerkt worden. 

Het design van de faciliteit en de werktuigen 
moeten alleen zo ontworpen zijn zodanig dat ze 
het gedrag van de werknemers positief 
ondersteunen en beïnvloeden (Yiannas 2009). 

M4 In mijn organisatie worden 
er voldoende financiële 
middelen ingezet om 
hygiëne en 
voedselveiligheid te 
ondersteunen 
(bijvoorbeeld labo 
analyses, externe 
consultants, extra 
reiniging, aankoop 
uitrusting...). 

Wordt er echt geïnvesteerd in voedselveiligheid 
en hygiëne? 
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M5 In mijn organisatie worden 
er voldoende opleidingen 
en trainingen gegeven 
omtrent hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Om een gedragsverandering mogelijk te maken, is het van belang om 
geregeld en op overtuigende manier trainingen en 
onderwijs/opleidingen omtrent voedselveiligheid te voorzien (Yiannas 
2009). Dit draagt bij tot het reduceren van veiligheidsincidenten (Lee 
1998). Onderwijs/opleiding is de overdracht van kennis en informatie 
en gaat meestal over ‘waarom’ we op een hygiënische en voedselveilige 
manier moeten werken. Het vindt meestal plaats in een soort klaslokaal 
omgeving. Training gaat eerder over ‘hoe’ op een hygiënische en 
voedselveilige manier kan gewerkt worden. Het vindt meestal plaats on-
site. Het is specifieker en gebeurt meestal individueel. Door middel van 
een gedetailleerde demonstratie zal aan de werknemer aangeleerd 
worden hoe hij zijn taken op een hygiënische en voedselveilige manier 
kan uitvoeren  (Yiannas 2009). 
 

M6 In mijn organisatie zijn er 
goede procedures en 
instructies  aanwezig 
omtrent hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Het is belangrijk dat alle maatregelen die genomen worden inzake 
hygiëne en voedselveiligheid worden neergeschreven in procedures, 
zodat twijfel rond bepaalde instructies/procedures en afwijkingen ervan 
vermeden worden (Yiannas 2009). De procedures moeten bovendien 
goed en duidelijk verstaanbaar zijn opgesteld.  
 

 

3.2.5. Risico bewustzijn 
Indicator Motivatie 
R1 In mijn organisatie zijn de 

risico’s met betrekking tot 
hygiëne en voedselveiligheid 
gekend. 

Risicoperceptie en daaropvolgend risico nemend gedrag zijn zeer 
belangrijk voor een goed voedselveiligheidsklimaat (Griffith 2010). Het 
is noodzakelijk dat risico’s gekend zijn door de werknemers zodat zij 
hiermee rekening kunnen houden in hun dagdagelijkse beslissingen. 
Hierbij is een goede risicocommunicatie van essentieel belang (Griffith 
2010). 

R2 In mijn organisatie zijn de 
risico’s met betrekking tot 
hygiëne en voedselveiligheid 
onder controle. 

Indien de werknemers aanvoelen dat de risico’s inzake hygiëne en 
voedselveiligheid voldoende onder controle zijn en dat men kan 
vertrouwen op het voedselveiligheidssysteem, dan zal de werksfeer 
minder stressvol zijn en zullen werknemers aanvoelen dat de 
organisatie goed bezig is. Dit vertrouwen kan motiverend werken om 
zich te blijven inzetten voor hygiëne en voedselveiligheid, maar mag 
niet leiden tot een blindelings vertrouwen.  
Zijn er bijvoorbeeld vaak klachten of problemen met betrekking tot 
hygiëne en voedselveiligheidssystemen die het vertrouwen schaden? 

R3 Mijn collega’s zijn alert en 
attent voor mogelijke 
problemen en risico’s 
inzake hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Maat voor de overmoedigheid van collega's met betrekking tot 
voedselveiligheid en het onderschatten van de 
voedselveiligheidsrisico’s (Griffith 2010). 

R4 In mijn organisatie hebben 
de leidinggevenden een 
realistisch beeld van de 
mogelijke problemen en 
risico’s inzake hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Indien werknemers vinden dat de leidinggevenden de risico’s inzake 
hygiëne en voedselveiligheid overschatten, zullen ze minder geneigd 
zijn om hygiënisch en voedselveilig te werken. Bij deze indicator zal 
vooral het verschil in perceptie tussen operatoren en leidinggevenden 
interessant zijn. Goede risicocommunicatie is hier van essentieel 
belang. 

R5 In mijn organisatie hebben 
de operatoren een 
realistisch beeld van de 
mogelijke problemen en 
risico’s inzake hygiëne en 
voedselveiligheid. 

Indien werknemers een realistisch beeld hebben van de mogelijke 
risico’s inzake hygiëne en voedselveiligheid in de organisatie, zal men 
hier ook naar handelen. Bij deze indicator zal vooral het verschil in 
perceptie tussen operatoren en leidinggevenden interessant zijn. 
Goede risicocommunicatie is hier van essentieel belang. 
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3.3. De methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat 
toegepast in de slagerijen 

De vragenlijst werd afgenomen bij alle werknemers in de slagerijen. Aangezien de slagerijen relatief 
kleine bedrijven waren, werden slechts twee hiërarchische niveaus onderscheiden, namelijk 
leidinggevenden en operatoren. De resultaten van de vragenlijsten zijn weergegeven in Tabel 3-2. Er 
dient opgemerkt te worden dat de resultaten slechts een indicatie zijn van de situatie in de 
slagerijen, aangezien er onvoldoende analyses zijn gebeurd om echt trendanalyses te kunnen doen.  

Alle slagerijen scoren relatief hoog op de vragenlijsten. HS1 heeft duidelijk de laagste score en ook 
het management CS scoort iets lager dan HS2, CS1 en CS2. Deze laatste drie slagerijen zitten op een 
gelijkaardig niveau. Bij alle slagerijen behalve HS1, is er relatief weinig variatie tussen de 
verschillende werknemers. Het verschil tussen de hoogste en laagste score is maximaal één punt. Dit 
kan erop wijzen dat iedereen in de slagerij op dezelfde lijn staat. Bij HS1 is het verschil tussen de 
ingevulde vragenlijsten wel groter. De verkoper heeft hier duidelijk een lagere score en deze score is 
ook doorslaggevend voor het lagere niveau van de totale slagerij.  

Wanneer de slagerijen onderling vergeleken worden blijkt dat er significante verschillen tussen de 
slagerijen zijn (p = 0,005 < 0,05). HS1 heeft duidelijk de laagste score. Dit verschil is significant ten 
opzichte van alle andere slagerijen (p = 0,001; p = 0,001 en p = 0,002 <0,008 voor respectievelijk HS1, 
CS1 en CS2). Het management CS werd hier zowel bij CS1 als CS2 bijgenomen. HS2, CS1 en CS2 zitten 
duidelijk op hetzelfde niveau en daartussen zijn er geen significante verschillen. Wanneer de 
hoeveslagerijen worden samengenomen en de conventionele keten slagerijen worden 
samengenomen, kan worden vastgesteld dat de conventionele keten slagerijen net niet significant 
hoger scoren dan de hoeveslagerijen (p = 0,073 > 0,05).  

Het valt op dat de twee conventionele keten slagerijen duidelijk op dezelfde lijn zitten. Dit is positief, 
want het toont aan dat de twee conventionele keten slagerijen eenzelfde klimaat hebben en dat het 
beleid dat door het management gevoerd wordt weinig zal verschillen per slagerij. Het management 
van de slagerijketen CS scoort wel opmerkelijk lager dan twee conventionele keten slagerijen. CS1 
scoort significant lager dan het management CS (p = 0,002 < 0,005). Het verschil met het 
management CS is net niet significant voor CS2 (p = 0,007 > 0,005). Een reden hiervoor zou kunnen 
zijn dat het management kritischer is dan de andere werknemers in de conventionele keten 
slagerijen. 

Om na te gaan of de leidinggevenden en operatoren verschillend scoren op het 
voedselveiligheidsklimaat, werden over alle slagerijen alle leidinggevenden samengenomen en alle 
operatoren samengenomen. Dit blijkt het geval te zijn, aangezien de leidinggevenden gemiddeld 4,27 
± 0,72 scoren, terwijl de operatoren gemiddeld 4,15 ± 0,77 scoren. De leidinggevenden hebben dus 
over de slagerijen heen een hogere score en dit is significant (p = 0,046 < 0,05). Idealiter zouden de 
operatoren en leidinggevende hetzelfde scoren, want dan zitten beide partijen op dezelfde 
golflengte (Griffith et al. 2010b). Het verschil is, hoewel het significant is, niet groot. 
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Tabel 3-2 De resultaten van de voedselveiligheidsklimaatvragenlijsten. Scores werden gegeven op een vijf punten Likertschaal (met 1 helemaal oneens en 5 helemaal eens). HS1 en HS2 zijn respectievelijke 
hoeveslagerij 1 en 2. CS is het management van de twee conventionele ketenslagerijen CS1 en CS2. De fijnere lijn stelt het onderscheid voor tussen de leidinggevenden en de operatoren binnen een slagerij. 
G1 is het gemiddelde per ingevulde vragenlijst. G2 is het gemiddelde van de leidinggevenden en operatoren binnen een slagerij. G3 is het gemiddelde van alle vragenlijsten binnen een slagerij.  

 HS1 HS2 CS CS1 CS2 
Indica
tor 

Eigen
aar 

Verko
per 

Eigen
aar 

Eigen
aar 

Beenho
uwer 

Verko
per 

Direct
ie 

Kwal.verantw
oordelijke 

Verkoop
leider 

Groep 
chef Chef Adjun

ct 
Adjun
ct(2) 

Verko
per 

Verko
per Chef Adjun

ct 
Beenho

uwer 
Verko

per 
Verko

per 
Leerjo
ngen 

L1 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
L2 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
L3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
L4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 
L5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4   4 5 5 4 4 4 
L6 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 
C1 3 3 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 
C2 4 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
C3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 
C4 4 3 4 5 3 4 4 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
C5 4 2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
E1 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 
E2 5   4 5 4 4 4 4 5 4 4 5   4 4 5 5 5 4 3 4 
E3 4 3 4 4 3 5 2 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 
E4 4 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 
E5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 
E6 5 3 4 5 4 5 3 5 4 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 
M1 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 3 3 4 5 3 5 4 4 5 
M2 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 5 5 3 5 4 4 5 
M3 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 
M4 4 3 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
M5 4 3 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 
M6 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 
R1 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 
R2 5 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 
R3 5   4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
R4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 2 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 
R5 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 
G1 4,50 3,08 4,18 4,79 3,68 4,32 3,86 4,25 4,50 3,50 4,21 4,86 3,93 4,21 4,52 4,64 4,61 4,79 4,04 3,64 4,04 
G2 4,50 3,08 4,48 4,00       4,21 4,34 4,64 3,90 
G3 3,81 4,24 4,03 4,35 4,29 
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Wanneer per slagerij gekeken wordt of er een verschil is tussen de leidinggevenden en operatoren 
blijkt dat bij HS1 de leidinggevenden significant hoger scoren dan de operatoren (p < 0,0001 < 0,05). 
Voor HS2 geldt hetzelfde en dit is ook significant (p = 0,001 < 0,05). Bij CS1 geldt het omgekeerde, 
maar is het verschil niet significant (p = 0,227 > 0,05). Tot slot scoren bij CS2 ook de leidinggevenden 
significant (p =0,003 < 0,05) hoger dan de operatoren. Hier moet wel vermeld worden dat voor de 
leidinggevenden van de conventionele keten slagerijen het management (CS) niet werd 
meegerekend. Wanneer dit wel gedaan wordt, blijkt dat de leidinggevende lager scoren dan de 
operatoren voor beide conventionele keten slagerijen. Dit is significant voor CS1 (p = 0,001 < 0,05). 
Het verschil tussen leidinggevende en operator is het grootste bij HS1 en staan de twee dus duidelijk 
niet op dezelfde lijn.  

Om de verschillen tussen de slagerijen op een andere manier weer te geven en om de verschillen per 
deelcomponent duidelijk te maken werden frequentietabellen opgesteld waar de modus werd 
aangeduid. Deze zijn weergegeven in Tabel 3-3. Wat opvalt is dat HS1 op alle vlakken, behalve 
risicobewustzijn lager scoort dan de andere slagerijen. Ook hier is de lagere score van CS duidelijk 
zichtbaar, en dat zeker op het vlak van leiderschap en communicatie, wat toch wel belangrijke 
eigenschappen zijn van een management. CS1 en CS2 zijn duidelijk zeer gelijkend en ook HS2 bevindt 
zich op een gelijkaardig niveau.  

Tabel 3-3 Frequentietabellen van de resultaten van de voedselveiligheidsklimaatvragenlijsten. Elk getal stelt het 
percentage voor dat een bepaalde score per deelcomponent gegeven werd door de ondervraagden in een slagerij. De 
modus werd in het vet aangeduid. Soms is het totaal geen 100 %, omdat er enkele ontbrekende antwoorden zijn in de 
vragenlijsten.  

  Leiderschap Communicatie Betrokkenheid Middelen Risicobewustzijn 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

HS1 0 0 42 33 25 0 10 40 40 10 0 0 42 25 25 0 0 50 25 25 0 0 30 10 50 

HS2 0 0 0 46 54 0 0 10 45 45 0 0 8 50 42 4 8 17 58 13 0 0 0 65 35 

CS 0 0 13 58 29 0 5 15 50 30 0 13 17 42 29 0 0 13 54 33 0 10 15 60 15 

CS1 0 0 3 33 60 0 0 0 36 64 0 0 10 57 30 0 0 33 27 40 0 0 4 64 32 

CS2 0 0 6 42 53 0 0 10 43 47 0 3 19 47 31 0 0 11 36 53 0 0 10 67 23 

 
Wanneer per deelcomponent gekeken wordt wat de verschillen tussen de slagerijen zijn, wordt 
vastgesteld dat HS 1 het laagst scoort op leiderschap. Ook het management CS scoort lager dan de 
andere slagerijen, maar het verschil is klein. Wat de communicatie betreft zijn de verschillen tussen 
de slagerijen ongeveer hetzelfde als bij de deelcomponent leiderschap. Bij de deelcomponent 
betrokkenheid scoort HS1 weer het laagst, terwijl de andere slagerijen op een gelijkaardig niveau 
zitten. De conventionele keten slagerijen scoren duidelijk hoger dan de hoeveslagerijen op de 
deelcomponent middelen. Dit was misschien wel te verwachten, aangezien de conventionele 
slagerijketen toch meer financiële draagkracht heeft. Tot slot is er de deelcomponent 
risicobewustzijn, waar alle slagerijen zeer gelijkaardig op scoren. Zelfs HS1 scoort hier ook hoog op, 
terwijl het op alle andere deelcomponenten telkens lager scoorde. Hier moet opgemerkt worden dat 
wanneer de resultaten van HS1 grondiger worden bekeken, dat de leidinggevende telkens vier of vijf 
antwoordde op elke vraag, terwijl de verkoper (operator) bijna altijd drie scoorde. Bij 
risicobewustzijn ligt de modus net iets anders, maar veel verschil met de andere deelcomponenten is 
er echter niet. 
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Om na te gaan op welke deelcomponenten het hoogst gescoord werd, werden alle slagerijen 
samengenomen. Hieruit blijkt dat de verschillen tussen de deelcomponenten relatief klein zijn. Op de 
vragen van de deelcomponent leiderschap worden de hoogste scores gegeven (gemiddelde is 4,39 ± 
0,65), maar ook deelcomponent communicatie scoort hoog (gemiddelde is 4,29 ± 0,74). Op de drie 
andere deelcomponenten wordt lager gescoord (gemiddelde is 4,09 ± 0,79; 4,09 ± 0,84; 4,15 ± 0,67 
voor respectievelijk betrokkenheid, middelen en risicobewustzijn). Er wordt vastgesteld dat bepaalde 
deelcomponenten significant verschillen van elkaar (p = 0,006 < 0,05). Zo worden voor leiderschap 
significant hogere scores gegeven dan voor betrokkenheid en middelen (p = 0,002 en 0,04 < 0,005 
voor respectievelijk betrokkenheid en middelen). Het verschil met risicobewustzijn is net niet 
significant (p = 0,006 > 0,005). De deelcomponent leiderschap springt er dus uit, maar het verschil is 
niet groot, hoewel het significant is. 

Wanneer alle resultaten van de vragenlijst in acht worden genomen, kan er geconcludeerd worden 
dat er geen hele grote verschillen zijn. Er zijn enkele significante verschillen, maar die blijven relatief 
klein. HS1 scoort opvallend lager dan de andere slagerijen. Wanneer er dan een onderscheid 
gemaakt wordt tussen operatoren en leidinggevenden scoren deze laatsten significant hoger over 
alle slagerijen heen. Bij HS1 scoren de leidinggevenden opvallend hoger dan de operatoren. Deze 
staan dus duidelijk niet op dezelfde lijn, wat mogelijk een indicatie kan zijn van problemen (Griffith et 
al. 2010b). 

De onderzochte bedrijven zijn klein en dus het aantal ondervraagden is laag. Bij HS1 is dit heel 
duidelijk, je hebt hier slechts één leidinggevende en één operator die een zeer verschillende 
perceptie van het voedselveiligheidsklimaat hebben. De score die een werknemer geeft zal ook 
beïnvloed worden door zijn persoonlijkheid en andere psychologische factoren. Het is gevaarlijk om 
conclusies over het voedselveiligheidsklimaat te trekken op basis van, in dit geval, twee vragenlijsten. 
Dit is duidelijk een zwakte van de methode. Het kan echter wel een goede indicatie geven van de 
situatie in de slagerij. 

3.4. Het diagnostisch instrument voor het managementsysteem voor de 
voedselveiligheid 

De resultaten van het diagnostisch instrument zijn weergegeven in Tabel 3-4. Het eerste deel toont 
aan in welke risicosituatie of -context het bedrijf zich bevindt. Alle slagerijen werken met zeer 
risicovolle producten en processen. De ketenslagerij CS heeft echter meer macht op de keten en 
scoort ook hoger op de organisatiekenmerken. Daarom bevindt CS zich hier in een eerder 
middelmatige risicocontext. De risicocontext van de hoeveslagers verschilt onderling bijna niet en 
zijn beiden hoog. Deel twee en drie betreffende de controleactiviteiten en borgingsactiviteiten 
verschillen ook duidelijk tussen de twee soorten slagerijen. De hoeveslagerijen hebben duidelijk een 
zeer basis MSVV terwijl dit van de slagerijketen CS wel geavanceerd is, wat strookt met de 
verwachtingen. Meer geavanceerd betekend dat het MSVV meer uitgewerkt en meer geschikt is voor 
de risicovolle context. Tenslotte zijn er nog de voedselveiligheidsindicatoren die een eerste indicatie 
van de voedselveiligheidsoutput en -prestaties van het bedrijf geven. Hieruit blijkt dat de 
ketenslagerij CS middelmatig tot hoog scoort en dus een middelmatig tot hoge 
voedselveiligheidsoutput (bijvoorbeeld lage kiemgetallen) heeft. De hoeveslagerijen scoren op alle 
indicatoren nul, wat wil zeggen dat ze geen informatie hebben van hun voedselveiligheidsoutput. Dit 
wil niet zeggen dat die daarom laag is. Om een beeld te hebben van de voedselveiligheidsoutput zal 
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gekeken moeten worden naar de microbiologische analyses die verder in dit werk worden 
weergegeven en besproken. 

Tabel 3-4 Resultaten van diagnostisch instrument voor de evaluatie van het managementsysteem voor de 
voedselveiligheid. 

Deel 1: Context  Deel 2: Controle  Deel 3: Borging 
indicator HS1 HS2 CS  indicator HS1 HS2 CS  indicator HS1 HS2 CS 

Pr
od

uc
t &
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E 18 1 1 3  
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I 43 0 0 3 
A 2 3 3 3  E 19 2 2 3  I 44 0 0 3 
A 3 1 1 1  E 20 1 1 3  J 45 1 1 3 
B 4 3 3 3  E 21 1 1 3  J 46 NVT NVT NVT 
B 5 3 3 3  E 22 1 1 2  J 47 0 0 3 
B 6 3 3 3  E 23 0 0 3  K 48 1 1 3 

Gem. 2,7 2,7 2,7  F 24 NVT NVT NVT  K 49 1 1 3 
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tie
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en
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C 7 3 3 2  F 25 NVT NVT NVT  I 50 1 0 3 

C 8 1 1 1  F 26 1 1 2  I 51 0 0 2 

C 9 3 3 2  F 27 NVT NVT NVT  Gem. 0,5 0,4 2,9 

C 10 3 3 1  G 28 2 2 3         

C 11 1 2 2  G 29 2 1 3  Deel 4: Prestaties 

C 12 3 3 1  G 30 0 0 3  indicator HS1 HS2 CS 

C 13 3 3 2  G 31 1 1 3  
St

at
us

 M
SV

V 
M 52 0 0 3 

D 14 3 3 3  G 32 1 0 2  M 53 0 0 2 

D 15 3 3 1  G 33 0 0 2  M 54 0 0 2 

D 16 NVT NVT NVT  G 34 1 1 3  M 55 0 0 2 

D 17 1 1 2  Gem. 1,0 0,9 2,7  N 56 0 0 2 

Gem. 2,4 2,5 1,7  

Re
ël

e 
w

er
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ng
 

H 35 2 0 3  N 57 0 0 3 

       H 36 1 0 3  N 58 0 0 2 

       H 37 0 0 0  Gem. 0,0 0,0 2,3 

       H 38 1 1 3        
       H 39 NVT NVT NVT        
       H 40 NVT NVT NVT        
       H 41 NVT NVT NVT        
       H 42 0 0 3     

   
       Gem. 0,8 0,2 2,4     

    
De resultaten van het diagnostisch instrument zijn overzichtelijk weergegeven in Figuur 3-2. Hieruit 
blijkt zeer duidelijk dat het MSVV van de hoeveslagerijen niet aangepast is aan de risicovolle context 
van het bedrijf. Daarom wordt ook verwacht dat hun voedselveiligheidsoutput lager is (Luning et al. 
2011b, Sampers et al. 2012). In deze thesis wordt echter de hypothese onderzocht dat een hoge 
voedselveiligheidsoutput wel mogelijk is door een hoog niveau van het voedselveiligheidsklimaat, 
ongeacht de context en MSVV. De slagerijketen heeft wel een geavanceerd MSVV, aangepast aan zijn 
context. Verwacht wordt dat de voedselveiligheidsoutput en -prestaties daarom ook hoog zullen zijn 
en dit wordt bevestigd in deel vier van het diagnostisch instrument. Om de bevindingen omtrent de 
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voedselveiligheidsoutput of -prestaties verder na te gaan moet gekeken worden naar de 
microbiologische analyses. 

 

Figuur 3-2 Een overzicht van de toegewezen scores van het diagnostisch instrument, berekend zoals beschreven in 
paragraaf 2.4. De volle lijn is de ketenslagerij CS. De stippenlijnen zijn HS1 en HS2.  

3.5. Microbiologische en kwaliteitsanalyses 

3.5.1. Vlees 
De resultaten van de analyses van puur rundergehakt van alle slagerijen zijn weergegeven in Tabel 
3-5. In wat volgt zullen deze resultaten eerst kwalitatief bekeken worden, waarna de statistische 
verschillen zullen worden besproken. De steekproefgrootte is klein en daar moet zeker rekening mee 
gehouden worden wanneer er naar de resultaten gekeken wordt. De resultaten geven telkens slechts 
een indicatie van de situatie in de slagerij op het onderzoekmoment. 

Eerst wordt gekeken naar de variatie tussen de bezoeken, om na te gaan of de resultaten 
consequent zijn. Wanneer de gegevens sterk verschillen van bezoek tot bezoek, kan dit erop wijzen 
dat de slagerij de voedselveiligheid en -hygiëne niet onder controle heeft en dat de 
voedselveiligheidsprestaties dus niet stabiel zijn (Jacxsens et al. 2010). Dit kan niet statistisch 
geanalyseerd worden, omdat de steekproef hiervoor te weinig gegevens bevat. Bij de meeste 
slagerijen blijven zowel de microbiologische als de kwaliteitsparameters vrij constant tussen de drie 
bezoeken, zeker gezien de meetonzekerheid van een halve logaritme op kwantitatieve 
microbiologische bepalingen (Uyttendaele et al. 2010). Enkel bij HS1 zijn er toch vrij grote verschillen 
per bezoek. Bij de eerste twee bezoeken, aangeduid in het grijs, was het rundergehakt een dag 
eerder gemaakt (meer dan 24 h geleden). Toch verschillen ook de microbiologische waarden van die 
twee bezoeken onderling zeer sterk. De microbiologische waarden van het derde bezoek, waar wel 
vers gemaakt gehakt geanalyseerd werd, liggen dan weer tussen de andere twee bezoeken in. Wat 
de kwaliteitsparameters betreft, verschilt enkel het zoutgehalte sterk tussen de drie bezoeken bij 
HS1. 

Zoals reeds werd vermeld, werd bij twee van de drie bezoeken bij HS1 het gehakt meer dan 24h 
geleden gemaakt. Het zou daarom kunnen dat de kiemgetallen hoger liggen. In dit geval zullen alle 
onderzochte micro-organismen behalve E. coli en S. aureus kunnen uitgroeien in de koeling. Het is 
daarom mogelijk dat de aantallen voor coliformen, Enterobacteriaceae, totaal psychrotroof 
kiemgetal en melkzuurbacteriën hoger liggen.  
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Tabel 3-5 De resultaten van de microbiologische analyses en kwaliteitsanalyses van het rundergehakt. Alle eenheden zijn log kve/g, tenzij anders vermeld. Wanneer de aantallen onder de detectielimiet (10 
kve/g = 1 log kve/g) lagen, werd dit aangegeven met “<1”. De laatste rij per slagerij geeft telkens het percentage met standaardafwijking (berekend  zoals beschreven in paragraaf 2.7) weer van de stalen die 
onder de detectielimiet lagen. Wanneer ‘afwezig’ vermeld wordt, is het afwezig in 25 g rundergehakt. (a) = aanwezig, maar niet kwantificeerbaar er dus minder dan 10 kve/g. De waarden in het grijs duiden 
aan dat het gehakt meer dan 24h voor de staalname geproduceerd werd. TKG = totaal psychrotroof kiemgetal, MZB = melkzuurbacteriën, DS = droge stof, T = temperatuur. 

     E.coli coliformen Enterobact. S. aureus (C+) TKG MZB Salmonella E. coli O157:H7 L. monocytogenes zout (%) vet (%) DS (%) T(°C) 

HS1 

26/mrt Toonbank V1 <1 3,51 2,41 <1 7,37 7,33 afwezig afwezig afwezig 0,77 2,35 25,64 1,7 
V2 <1 3,61 3,50 <1 7,29 7,27 afwezig afwezig afwezig 0,70 2,72 25,84 1,8 

2/apr Toonbank V1 <1 <1 <1 2,11 4,49 4,57 afwezig afwezig afwezig 1,23 2,00 26,17 2,3 
V2 <1 <1 <1 2,20 4,54 4,27 afwezig afwezig afwezig 1,18 1,76 26,69 2,4 

8/apr Toonbank V1 <1 2,18 2,20 1,75 5,48 5,32 afwezig afwezig afwezig 0,95 2,19 25,41 -2,3 
V2 <1 2,76 2,58 <1 5,83 5,81 afwezig afwezig afwezig 0,91 2,17 26,19 -2,4 

  Aantal <LOD (%) 100 ± 0 33 ± 19 33 ± 19 50 ± 20 0 ± 0 0 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0      

HS2 

17/feb 
Toonbank V3 <1 <1 <1 <1 4,86 4,82 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,46 1,41 24,94 4,8 

V4 <1 <1 <1 <1 4,89 4,67 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,39 1,37 24,76 4,1 

Koelkast V1 <1 <1 <1 <1 4,81 4,62 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,44 1,45 24,97 5,8 
V2 <1 <1 <1 <1 4,60 4,76 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,40 1,12 24,75 5,4 

26/feb 
Toonbank V1 <1 1,48 1,70 <1 5,56 5,61 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,59 1,60 24,75 5,2 

V2 <1 1,30 1,78 <1 5,63 5,56 afwezig afwezig afwezig 0,53 1,78 24,61 4,5 

Koelkast V3 <1 <1 1,30 <1 5,33 5,17 afwezig afwezig afwezig 0,45 2,39 24,77 3,7 
V4 <1 1,60 1,00 1,45 5,03 5,03 afwezig afwezig afwezig 0,41 2,01 24,33 3,7 

17/mrt 
Toonbank V1 <1 <1 <1 <1 4,72 4,32 afwezig afwezig afwezig 0,39 1,49 25,08 5,1 

V2 <1 <1 1,00 <1 4,81 4,08 afwezig afwezig afwezig 0,39 1,97 25,61 4,9 

Koelkast V3 <1 <1 1,48 <1 4,92 4,40 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,47 1,28 25,34 7,5 
V4 <1 <1 <1 <1 5,00 4,40 afwezig afwezig <1log/g (a) 0,40 1,67 25,30 7,4 

  Aantal <LOD (%) 100 ± 0 75 ± 13 50 ± 14 92 ± 8 0 ± 0 0 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 58 ± 14      

CS1 

24/feb Toonbank V1 <1 3,46 2,26 <1 6,18 5,51 afwezig afwezig afwezig 0,24 1,62 24,20 1,4 
V2 <1 3,82 2,94 <1 6,60 5,73 afwezig afwezig afwezig 0,25 1,10 24,17 1,3 

5/mrt Toonbank V1 <1 2,26 2,00 <1 5,32 5,31 afwezig afwezig afwezig 0,20 0,99 23,34 5,0 
V2 <1 2,23 2,36 <1 5,38 5,34 afwezig afwezig afwezig 0,17 1,09 23,48 4,4 

31/mrt Toonbank V1 1,30 2,64 2,58 <1 6,19 5,99 afwezig afwezig afwezig 0,23 2,04 24,69 0,2 
V2 <1 2,52 2,77 <1 6,41 5,97 afwezig afwezig afwezig 0,25 1,90 24,70 0,3 

  Aantal <LOD (%) 83 ± 15 0 ± 0 0 ± 0 100 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0         

CS2 
  

19/feb Toonbank V1 <1 3,59 1,00 <1 5,00 4,49 afwezig afwezig afwezig 0,14 3,02 24,80 6,9 
V2 <1 3,24 <1 <1 4,58 4,59 afwezig afwezig afwezig 0,19 3,49 24,64 6,5 

3/mrt Toonbank V1 1,00 1,48 2,89 <1 4,24 4,31 afwezig afwezig afwezig 0,17 1,31 23,71 4,3 
V2 <1 2,08 2,80 <1 4,66 4,21 afwezig afwezig afwezig 0,16 1,59 23,99 4,0 

24/mrt Toonbank V1 <1 2,26 2,00 <1 5,42 5,82 afwezig afwezig afwezig 0,16 1,73 24,42 4,5 
V2 <1 2,34 2,38 <1 5,79 6,00 afwezig afwezig afwezig 0,14 2,17 24,48 5,0 

Aantal <LOD (%) 83 ± 15 0 ± 0 17 ± 15 100 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0         
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Bij HS2 werd elke dag vers rundergehakt klaargemaakt, maar werd ook reserve gehakt in de koelkast 
bewaard. Er blijkt geen verschil te zijn tussen het rundsvlees uit de toonbank en uit de koelkast wat 
de microbiologische en kwaliteitsparameters betreft (Alle p-waarden > 0,05). Ook de temperatuur 
van het vlees verschilt weinig en is dus niet significant. De waarden zullen daarom samengenomen 
worden voor het verdere vergelijken van de slagerijen. 

Wanneer de microbiologische resultaten bekeken worden, blijkt dat de pathogenen bijna altijd 
afwezig waren per 25 gram. Bij HS2 werd in zeven van de twaalf vleesstalen L. monocytogenes 
aangetroffen. De hoeveelheden waren wel zeer laag aangezien het niet gekwantificeerd kon worden. 
Uit het feit dat in analyses van dezelfde batch vlees zowel positieve als negatieve resultaten 
voorkomen, blijkt ook dat de besmetting zeer laag is. De besmetting van het rundsvlees met L. 
monocytogenes kan twee oorzaken hebben. Ofwel is er nabesmetting vanuit de omgeving van de 
slagerije. Ofwel is er nabesmetting in het slachthuis door slechte hygiënepraktijken. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk dat er kruiscontaminatie of besmetting vanuit de darmflora van het rund heeft 
plaatsgevonden tijdens het slachtproces. Zelfs in gezonde runderen kan L. monocytogenes in de 
darmflora teruggevonden worden zonder dat de dieren ziek zijn (Nightingale et al. 2004). Aangezien 
de aantallen zo klein zijn, is het onwaarschijnlijk dat deze bij koeltemperaturen gedurende de 
houdbaarheidsperiode (5 dagen) kunnen uitgroeien tot voldoende hoge aantallen om infecties te 
veroorzaken (meer dan 2 log kve/g (EC 2005)). Dit blijkt uit onderzoek op andere vleeswaren (Walker 
et al. 1990, Farber en Daley 1994), maar ook uit een simulatie met ComBase. Daarbij wordt 1,17 log 
kve/g L. monocytogenes bekomen na 5 dagen bewaring bij 7 °C (Initial level 10 kve/25g, physical 
state 0,020651; pH 6,2; NaCl 0,4).  

Het minimum, maximum en gemiddelde met standaardafwijking van de microbiologische en 
kwaliteitsparameters (uitgezonderd van de pathogenen) werden bepaald per slagerij en zijn 
weergegeven in Tabel 3-6 en Tabel 3-7. Wanneer de waarden kleiner waren dan de detectielimiet (1 
log kve/g) werden ze daaraan gelijkgesteld. Zo kan een eerste indicatie verkregen worden van waar 
de verschillen zich situeren. Het is onmiddellijk duidelijk dat E. coli en coagulase positieve S. aureus 
zelden werden terug gevonden in aantallen boven de detectielimiet van 1 log/g. Bij HS1 werd toch 
wel in de helft van de gevallen kwantificeerbare aantallen van coagulase positieve S. aureus terug 
gevonden. Coliformen en Enterobacteriaceae waren meestal wel kwantificeerbaar en daar zijn ook 
duidelijke verschillen tussen de slagerijen onderling te zien. E. coli zijn onderdeel van de coliformen, 
die op hun beurt weer deel uitmaken van de Enterobacteriaceae (Uyttendaele et al. 2010). E. coli is 
de beste hygiëne-indicator voor fecale besmetting, terwijl coliformen en Enterobacteriaceae zowel 
van fecale als niet-fecale oorsprong kunnen zijn (Uyttendaele et al. 2010). Het is opmerkelijk dat 
meestal meer coliformen dan Enterobacteriaceae werden teruggevonden. Een mogelijke reden 
daarvoor is dat VRBG een ouder medium is, terwijl REC2 een recenter en meer geoptimaliseerd 
medium is met meer nutriënten. Daarom zal VRBG selectiever zijn dan REC2. De samenstelling van 
REC2 is echter niet gekend en dit kan dus niet met zekerheid bevestigd worden.  
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Tabel 3-6 De gemiddelden van de resultaten van de microbiologische analyses en kwaliteitsanalyses van het 
rundergehakt met standaardafwijking. Alle eenheden zijn log kve/g, tenzij anders vermeld. Wanneer de waarden kleiner 
dan de detectielimiet (10 kve/g) waren, werd voor de berekeningen de detectielimiet genomen (1 log kve/g). DG = droge 
stof. 

 
n E. coli coliformen Enterobact. S. aureus (C+) TKG MZB 

HS1 6 1,00 ± 0,00 2,34 ± 1,17 2,12 ± 0,97 1,51 ± 0,58 5,83 ± 1,27 5,76 ± 1,31 
HS2 12 1,00 ± 0,00 1,12 ± 0,22 1,19 ± 0,30 1,04 ± 0,13 5,01 ± 0,33 4,79 ± 0,48 
CS1 6 1,05 ± 0,12 2,82 ± 0,66 2,49 ± 0,35 1,00 ± 0,00 6,01 ± 0,54 5,64 ± 0,30 
CS2 6 1,00 ± 0,00 2,50 ± 0,78 2,01 ± 0,85 1,00 ± 0,00 4,95 ± 0,58 4,91 ± 0,79 

  
  

 
    

 
  

  
 

 
    

        

 
n Zout (%) Vet (%) DS (%)  

      HS1 6 0,96 ± 0,22 2,20 ± 0,33 25,99 ± 0,46    
      HS2 12 0,44 ± 0,06 1,63 ± 0,36 24,93 ± 0,35    
      CS1 6 0,22 ± 0,03 1,46 ± 0,46 24,10 ± 0,58    
      CS2 6 0,16 ± 0,02 2,22 ± 0,86 24,34 ± 0,41    
       

Tabel 3-7 De minima en maxima van de resultaten van de microbiologische analyses en kwaliteitsanalyses van het 
rundergehakt. Alle eenheden zijn log kve/g, tenzij anders vermeld. De letters geven aan hoeveel keer de richtlijnen en 
criteria werden overschreden, zoals vermeldt in Bijlage 1. (a) criterium werd 2/6 keer overschreden. (b) criterium werd 
4/6 keer overschreden. (c) temperatuur was 2/12 keer hoger dan 7 °C. Alle slagerijen overschreden bij alle bezoeken het 
criterium (richtlijn voor tolerantie) voor melkzuurbacteriën. 

 n 
E. coli coliform. Enterobact. S. aureus (C+) TKG MZB T (°C) 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

HS1 6 1,00 1,00 1,00 3,61 1,00 3,50 1,00 2,20 4,49 7,37(a) 4,27 7,33 -2,40 2,40 

HS2 12 1,00 1,00 1,00 1,60 1,00 1,78 1,00 1,45 4,60 5,63 4,08 5,61 3,70 7,50(c) 

CS1 6 1,00 1,30 2,23 3,82 2,00 2,94 1,00 1,00 5,32 6,60(b) 5,31 5,99 0,20 5,00 

CS2 6 1,00 1,00 1,48 3,59 1,00 2,89 1,00 1,00 4,24 5,79 4,21 6,00 4,00 6,90 

 
Wanneer de hygiëne-indicatoren coliformen en Enterobacteriaceae vergeleken worden tussen de 
slagerijen valt het op dat HS2 daarvan veel lagere aantallen heeft dan alle andere slagerijen. CS2 en 
HS1 liggen vrij dicht bij elkaar, terwijl CS1 het laagste scoort. Wat betreft de coliformen, deze zijn 
significant (p < 0,008, aangepast volgens bonferroni om een globaal significantieniveau van 0,05 te 
verkrijgen) lager bij HS2 ten opzichte van CS1 (p < 0,0001) en CS2 (p < 0,0001). De Enterobacteriaceae 
zijn significant lager bij HS2 ten opzichte van CS1 (p < 0,0001). HS2 heeft lagere kiemgetallen dan alle 
andere slagerijen, maar dit is niet altijd significant omdat er veel variantie is. Slagerijen HS1, CS1 en 
CS2 zitten eigenlijk op hetzelfde niveau wat de hygiëne-indicatoren betreft. 

De bederf-indicatoren verdelen de slagerijen in twee groepen. HS2 en CS2 zitten op een gelijkaardig, 
hoger niveau dan HS1 en CS1. De kiemgetallen van CS1 en HS1 liggen ongeveer een logaritme hoger 
dan die van CS2 en HS2. Figuur 3-3 geeft ook alle resultaten voor het totaal psychrotroof kiemgetal 
en melkzuurbacteriën weer per slagerij en zo is ook goed de spreiding te zien tussen de verschillende 
resultaten. HS1 heeft hier duidelijk de grootste standaardafwijking en dit toont aan dat de 
besmetting minder onder controle is. Statistisch blijkt dat HS2 significant (p < 0,008) lagere aantallen 
heeft ten opzichte van CS1 (p = 0,003) voor het totaal mesofiel kiemgetal. HS2 heeft ook lagere 
aantallen dan CS1 wat de melkzuurbacteriën betreft, maar dit is niet significant (Kruskal-Wallis test p 
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= 0,083 > 0,05). Er kan ook vastgesteld worden dat het totaal psychrotroof kiemgetal ongeveer gelijk 
is aan het aantal melkzuurbacteriën en dus dat de overgrote meerderheid van de aanwezige 
bacteriën melkzuurbacteriën (grampositief) zijn. Dit is gunstig omdat het erop wijst dat er relatief 
weinig gram negatieve bedervers zoals Pseudomonas, Acinetobacter en Moraxella aanwezig zijn in 
het vlees (Devlieghere et al. 2011). 

 

Figuur 3-3 De microbiologische resultaten van het TKG en de MZB van het rundergehakt (in log kve/g). 

Wat de kwaliteitsparameters betreft, kan worden vastgesteld dat het zoutgehalte sterk verschilt 
onder de slagerijen en deze verschillen zijn bovendien allemaal significant (p < 0,008). Het 
zoutgehalte neemt toe in de volgorde CS2, CS1, HS2 en HS1. Bij de hoeveslagerijen en zeker bij HS1 is 
dit vele malen hoger. Bovendien is ook de variatie op het zoutgehalte bij HS1 zeer groot. In principe 
zou geen enkele slagerij zout toegevoegd hebben. Van nature bevat rundsvlees ongeveer 0,2 % zout 
(RIVM 2013, Nubel 2014). Het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat HS1 geen zout toegevoegd heeft aan 
het rundsvlees. De verschillen tussen de drie andere slagerijen zullen eerder te maken hebben met 
natuurlijk variatie. Aangezien zout conserveringseigenschappen heeft, zou dit de microbiologische 
resultaten kunnen beïnvloeden. Dit zou zeker het geval kunnen zijn voor HS1. 

Het vetgehalte is telkens laag bij alle slagerijen ten opzichte van vlees in het algemeen (Nubel 2014, 
UZLeuven 2014). Globaal is er een significant verschil tussen de slagerijen (p = 0,028 < 0,05). Door het 
toepassen van de strenge conservatieve Bonferroni correctie is het echter onmogelijk de verschillen 
paarsgewijs aan te duiden (p > 0,008). HS1 en CS2 hebben een gelijkaardig vetgehalte en ook HS2 en 
CS1 hebben een gelijkaardig vetgehalte. Dit is opmerkelijk aangezien verwacht zou worden dat de 
hoeveslagerijen een hoger vetgehalte zou hebben, aangezien zij met koeien in plaats van stieren 
werken (Hedrick et al. 1969, Field 1971, Fiems et al. 2003). Hier moet echter de bedenking gemaakt 
worden dat het gehakt afkomstig zal zijn van verschillende spieren, en dat dit daarom niet zomaar 
mag geëxtrapoleerd worden naar een bepaalde spier of dier.  

Op het droge stofgehalte zit er ook variatie tussen de slagerijen. Bij HS1 ligt het droge stofgehalte 
hoger dan bij alle andere slagerijen en dit is significant (p < 0,008). Het droge stofgehalte ligt ook 
hoger bij HS2 ten opzichte van de conventionele keten slagerijen, maar het verschil is enkel 

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

0 1 2 3 4 5

Aa
nt

al
le

n 
(lo

g 
kv

e/
g)

 

TKG

MZB

         HS1                     HS2                     CS1                     CS2 

48 
 



Resultaten en discussie 

significant ten opzichte van CS1 (p = 0,001 < 0,008). Dit is mogelijk te wijten aan een verschillende 
rijpingsduur tussen de verschillende slagerijen. Toch zal rijping weinig invloed hebben op het droge 
stofgehalte van het vlees. Bovendien zijn de verschillen zo klein dat het waarschijnlijk gewoon 
natuurlijk variatie is. 

Tenslotte is er nog de temperatuur die toch ook sterk verschilt onder de slagerijen en weergegeven 
is in Figuur 3-4. HS1 heeft de laagste gemiddelde temperatuur over de bezoeken heen (0,58 ± 2,29 
°C), terwijl die bij HS2 en CS2 duidelijk heel wat hoger liggen (gemiddelde over de bezoeken heen 
respectievelijk 5,18 ± 1,24 °C en 5,20 ± 1,21 °C). CS1 ligt daar tussenin met een gemiddelde van 2,10 ± 
2,08 °C over de bezoeken heen. De temperatuur bij HS1 is significant (p < 0,008) lager dan bij HS2 (p 
< 0,0001) en CS2 (p = 0,002). De andere verschillen zijn groot, maar niet significant. De variantie is 
immers ook groot, maar dit zou verklaard kunnen worden door het tijdstip van productie, dat niet 
altijd hetzelfde was. 

 

Figuur 3-4 De gemiddelde temperatuur (in °C) van het rundergehakt per bezoek en per slagerij. Bij HS2 werd de 
temperatuur voor de toonbank en de koelkast samengenomen per bezoek, aangezien deze niet significant verschillen. 

Het leek ook interessant om de hoeveslagerijen te poolen en ook de conventionele keten slagerijen 
te poolen, om te kijken of er verschillen zijn tussen de hoeveslagerijen ten opzichte van de 
conventionele keten slagerijen. Hieruit blijkt dat de hoeveslagerijen significant lagere aantallen 
coliformen hebben (p = 0,001 < 0,05). Ook hebben de hoeveslagerijen minder Enterobacteriaceae, 
maar dit verschil is net niet significant (p = 0,010 > 0,05). Wat het totaal psychrotroof kiemgetal en de 
melkzuurbacteriën betreft zijn er geen grote verschillen wanneer de slagerijen samengenomen 
worden. Uit de kwaliteitsanalyses blijkt dat het zoutgehalte duidelijk significant (p = 0,0001 < 0,05) 
lager ligt bij de conventionele keten slagerijen. Ook het droge stofgehalte ligt significant (p = 0,0001 < 
0,05) lager bij de conventionele keten slagerijen.  

De verschillende resultaten kunnen vergeleken worden met de wettelijke criteria en richtwaarden 
(EC 2005, Uyttendaele et al. 2010) die overzichtelijk zijn weergegeven in Bijlage 1. Hier zal de 
vergelijking gemaakt worden met de waarden voor tolerantie. In Tabel 3-7 werd ook weergegeven 
wanneer criteria werden overschreden. De aantallen Coagulase positieve S. aureus en E. coli lagen 
altijd binnen de criteria. Voor Enterobacteriaceae en coliformen zijn er geen criteria voor gehakt 
vlees. Er kan geconcludeerd worden dat de hygiëne-indicatoren bij alle slagerijen in voldoende lage 
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aantallen aanwezig zijn. De bederf-indicatoren zijn een ander verhaal. Voor het totaal psychrotroof 
kiemgetal gelden richtwaarden van 5, 6 en 7 log kve/g voor respectievelijk doel, tolerantie en TGT (te 
gebruiken tot). CS1 overschrijdt bij meer dan de helft van de stalen de tolerantierichtlijn. Bij HS1 
overschrijden de eerste twee vleesmonsters zelfs de richtlijnen voor einde houdbaarheid. Wat de 
melkzuurbacteriën betreft gelden nog strengere richtlijnen van 2, 3 en 7 log kve/g voor 
respectievelijk doel, tolerantie en TGT. Alle slagerijen zitten ver boven de tolerantiewaarde, wat toch 
wel opvallend is. Indien alle slagerijen ver boven het criterium zitten, is het criterium misschien te 
streng. Ook hier overschrijdt HS1 de richtwaarden voor einde houdbaarheid bij twee vleesstalen. L. 
monocytogenes dient afwezig te zijn in 25 g vlees (tenzij de slagerij kan aantonen dat deze niet 
kunnen uitgroeien tot meer dan 100 kve/g gedurende de houdbaarheid van 5 dagen, maar dat is hier 
niet het geval). Tot slot is er nog het criterium voor het koelen van rundsvlees tot temperaturen lager 
dan 7 °C (EC 2004b). HS2 overschrijdt dit criterium tweemaal, maar ook CS2 komt tweemaal zeer 
dicht bij de limiet. Hoewel een lage temperatuur gewenst is, duidt een hoge niet noodzakelijk op een 
probleem. Aangezien stalen genomen werden in de ochtend, was het rundergehakt meestal nog 
maar net geproduceerd. Een hoge temperatuur kan daarom ook wijzen op een verser product. 

3.5.2. Omgeving 
De resultaten van de microbiologische analyses van de omgevingsmonsters zijn weergegeven in 
Tabel 3-8. Onderaan de tabel is ook telkens de fractie van de monsters onder de detectielimiet 
weergegeven met standaardafwijking. Dit werd berekend voor elk oppervlak (mes, snijplank en 
gehaktmolen) en enkel voor de Enterobacteriaceae, aangezien op bijna alle contactoppervlakken het 
totaal mesofiel kiemgetal kon gekwantificeerd worden. Het valt onmiddellijk op dat er heel wat 
variabiliteit zit in de resultaten van de omgevingsmonsters. Er is een sterke variatie tussen de 
verschillende bezoeken, maar ook binnen eenzelfde bezoek. Een reden hiervoor kan zijn dat de 
aanwezige micro-organismen sterk verschillen naar gelang de handelingen die met de objecten 
werden uitgevoerd, welk soort vlees verwerkt werd, enzovoort. Er is ook duidelijk geen verband 
tussen het aantal Enterobacteriaceae en het totaal mesofiel kiemgetal.  

Het lijkt dat er weinig verschil is tussen wel of niet gereinigde contactoppervlakken. Dit wordt 
statistisch bevestigd. Slechts bij de messen van HS1 (p = 0,006), de gehaktmolen van HS1 (p = 0,002) 
en de snijplanken van CS1 (p = 0,014) werd een significant verschil (p < 0,05) gevonden tussen het in 
gebruik of net gereinigd zijn, maar enkel wat het totaal mesofiel kiemgetal betreft. Deze drie gevallen 
werden in het vet omkaderd in Tabel 3-8. Het is opvallend dat het verschil tussen wel en niet 
gereinigde contactoppervlakken zo klein is. Bij HS2 zijn hoge aantallen TKG terug te vinden bij de 
gereinigde gehaktmolen, maar ook bij andere slagerijen zijn hoge kiemgetallen terug te vinden op 
gereinigde oppervlakken. Een reden hiervoor kan zijn dat men niet goed reinigt en desinfecteert. Ook 
worden gebruikte en gereinigde messen soms niet goed gescheiden gehouden van elkaar, zodanig 
dat kruisbesmetting optreedt. Het zal echter ook te maken hebben met het feit dat het soms moeilijk 
was om een onderscheid te maken tussen wel en niet gereinigde contactoppervlakken tijdens de 
bemonstering. Dit werd visueel bepaald en nagevraagd. Het zou dus kunnen dat er fouten gemaakt 
zijn en dat sommige net gereinigde oppervlakken eigenlijk toch in gebruik waren en andersom. Tot 
slot zal het ook te maken hebben met het feit dat de steekproef zo klein is en dat de resultaten dus 
niet helemaal representatief zijn. Zeker wanneer de verschillen zeer klein zijn, zoals bij de 
Enterobacteriaceae. 

50 
 



Resultaten en discussie 

Tabel 3-8 De resultaten van de omgevingsmonsters in log kve/cm2. De net gereinigde contactoppervlakken zijn aangeduid in het grijs, de rest van de oppervlakken waren in gebruik. Wanneer er geen 
statistisch verschil is tussen de oppervlakken die in gebruik of net gereinigd zijn, is er een vette kader getrokken rond de resultaten. Van deze drie aangeduide kaders werden alle resultaten van de 
gereinigde oppervlakken verwijderd, voor zowel het TKG als de Enterobacteriaceae. Het percentage met standaardafwijking (berekend  zoals beschreven in paragraaf 2.7) van de stalen lager dan de 
detectielimiet werd weergegeven onderaan de tabel voor de Enterobacteriaceae. De gereinigde oppervlakken werden in de drie gevallen dat er een verschil was tussen de net gereinigde oppervlakken en de 
oppervlaken in gebruik, niet meegenomen in de fracties. ‘<…’ geeft aan dat de aantallen lager waren dat de detectielimiet. Voor de meeste oppervlakken werd 100 cm2 bemonsterd en was de detectielimiet 
1 kve/cm2. Bij de gehaktmolen werden soms grotere oppervlakken bemonsterd, waardoor de detectielimiet verlaagde tot waarden kleiner dan 1 kve/cm2 en zo negatieve logaritmes verkregen werden. 

   
Messen Snijplanken Gehaktmolen 

   M1 M2 M3 M4 M5 P1 P2 P3 P4 P5 G1 G2 G3 G4 G5 

HS1 

26/mrt Enterobacteriaceae. 1,57 <0 <0 <0 <0 0,00 0,48 <0 2,26 <0 2,68 <-0,51 1,52 1,86 <0 
TKG 4,85 4,89 3,62 4,03 0,00 5,59 5,01 5,73 5,33 4,17 5,50 4,11 4,71 4,73 4,12 

2/apr Enterobacteriaceae <0 0,00 0,00 <0 <0 <0 <0 0,00 0,60 <0 <0,026 <-0,90 <0 <-0,20 <0 
TKG 2,70 2,99 1,78 1,82 <0 4,26 3,68 4,88 4,74 3,73 0,93 1,17 0,70 1,03 0,70 

8/apr Enterobacteriaceae 0,00 <0 <0 <0 <0 0,48 0,30 <0 0,00 0,90 0,63 <-0,90 <0,60 <0,10 <0 
TKG 2,93 2,59 2,65 3,90 1,00 3,63 4,70 3,48 3,44 4,72 1,50 1,97 3,09 3,22 2,20 

HS2 

17/feb Enterobacteriaceae <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0 <0,026 <-0,30 <0 <-0,20 <0 
TKG 3,47 1,64 1,98 3,51 3,10 3,18 3,81 3,70 3,10 3,25 4,25 4,33 3,03 3,91 4,41 

26/feb Enterobacteriaceae <0 <0 <0 <0 <0 <0 1,93 <0 <0 1,18 0,33 <-0,30 <0,30 <-0,20 <0 
TKG 4,42 3,89 2,84 2,84 4,49 4,46 5,06 3,64 2,51 3,90 3,82 4,01 4,24 3,22 4,00 

17/mrt Enterobacteriaceae 0,00 0,00 <0 0,00 <0 <0 <0 <0 0,30 <0 0,03 <-0,30 1,26 0,10 <0 
TKG 2,92 4,58 3,32 1,20 <0 4,48 3,39 1,73 0,00 3,08 3,32 3,96 4,46 4,02 3,46 

CS1 

24/feb Enterobacteriaceae <0 <0 <0 <0 <0 1,41 <0 0,00 0,00 0,48 0,33 <-0,51 <0,30 <-0,20 <0 
TKG 2,88 1,20 3,37 3,42 2,54 5,60 4,68 2,80 5,14 4,72 3,56 3,04 3,57 2,81 2,85 

5/mrt Enterobacteriaceae 0,30 <0 <0 0,30 <0 0,00 <0 0,00 0,00 0,48 0,03 0,67 <0,30 1,15 1,71 
TKG 4,45 1,67 2,82 2,88 2,89 4,49 5,03 2,09 5,58 1,70 1,54 1,13 0,96 1,09 1,35 

31/mrt Enterobacteriaceae 1,30 1,41 0,30 <0 <0 3,08 1,78 2,51 0,00 <0 0,39 0,73 0,60 -0,20 <0 
TKG 4,59 3,25 2,65 3,56 3,94 5,96 5,48 5,28 4,18 2,57 3,67 3,00 3,42 1,15 2,41 

CS2 

19/feb Enterobacteriaceae <0 0,00 <0 <0 <0 <0 0,60 <0 0,00 <0 0,55 0,68 1,13 <0,30 1,54 
TKG 2,26 0,78 2,87 2,04 1,98 2,62 1,98 2,48 2,49 3,46 3,31 3,08 2,89 2,58 3,32 

3/mrt Enterobacteriaceae <0 <0 0,30 0,00 <0 1,85 <0 0,00 <0 0,48 <0,026 0,91 1,08 <-0,20 0,70 
TKG 3,53 1,38 2,92 2,54 2,11 4,21 1,68 3,23 2,73 4,00 2,57 3,15 3,39 3,03 3,12 

24/mrt Enterobacteriaceae <0 0,30 <0 0,48 <0 1,40 1,49 0,30 <0 0,85 <0,026 <-0,51 <0 <-0,20 <0 
TKG 3,68 3,48 2,98 2,81 3,92 5,11 4,43 3,82 1,32 3,69 2,45 2,24 2,50 1,10 2,37 

HS1 Aantal Enterobact. < LOD (%)  64 ± 15    40 ± 13    60 ± 15   
HS2 Aantal Enterobact. < LOD (%)  73 ± 11    80 ± 10    73 ± 11   
CS1 Aantal Enterobact. < LOD (%)  67 ± 12    20 ± 13    40 ± 13   
CS2 Aantal Enterobact. < LOD (%)   67 ± 12     40 ± 13     53 ± 13   
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Voor het verdere verloop van de analyses en verwerking werden de resultaten samengenomen 
wanneer geen verschil werd gevonden tussen de wel en niet gereinigde contactoppervlakken. Bij de 
drie gevallen waarbij wel een verschil werd gevonden, werden de resultaten van de net gereinigde 
oppervlakken verwijderd. Hoewel het verschil niet significant was voor de Enterobacteriaceae, 
werden deze ook verwijderd. Het zou niet juist zijn om enkel de waarden voor het TKG te 
verwijderen, aangezien alle resultaten van een staal verwijderd dienen te worden. Indien geen 
enkele staal verwijderd zou worden, zouden de resultaten van de gereinigde oppervlakken de 
kiemgetallen van de oppervlakken in gebruik omlaag halen. Aangezien van net gereinigde 
oppervlakken slechts weinig monsters genomen werden, konden deze niet vergeleken worden met 
elkaar. Er werd immers tijdens het bemonsteren gefocust op de oppervlakken die in gebruik waren. 

Er werden gemiddeldes met standaardafwijking berekend van de microbiologische analyses van de 
oppervlaktemonsters, die weergegeven zijn in Tabel 3-9. Wanneer de waarden kleiner waren dan de 
detectielimiet werden ze daaraan gelijkgesteld. 

Tabel 3-9 De gemiddelde kiemgetallen van de omgevingsmonsters met standaardafwijking in log kve/cm2. De net 
gereinigde oppervlakken en oppervlakken in gebruik werden samengenomen. Enkel in de drie gevallen waar er een 
significant verschil was, werden de resultaten van de net gereinigde oppervlakken niet meegenomen. Wanneer de 
waarden kleiner waren dan de detectielimiet werden ze daaraan gelijkgesteld. 

 
 

Mes Plank Gehaktmolen 

HS1 
Enterobacteriaceae 0,14 ± 0,47 0,33 ± 0,61 0,60 ± 1,12 

TKG 3,36 ± 0,99 4,47 ± 0,77 3,51 ± 1,33 

HS2 
Enterobacteriaceae 0,00 ± 0,00 0,23 ± 0,56 0,05 ± 0,39 

TKG 2,95 ± 1,29 3,28 ± 1,22 3,90 ± 0,45 

CS1 
Enterobacteriaceae 0,24 ± 0,47 0,93 ± 1,18 0,35 ± 0,57 

TKG 3,07 ± 0,91 5,10 ± 0,57 2,37 ± 1,05 

CS2 
Enterobacteriaceae 0,07 ± 0,15 0,46 ± 0,64 0,40 ± 0,59 

TKG 2,62 ± 0,88 3,15 ± 1,08 2,74 ± 0,59 

 
Wanneer de messen vergeleken worden tussen de slagerijen onderling, lijken daar weinig verschillen 
tussen te zitten. De gemiddeldes zijn vrij gelijkaardig en bovendien is de standaardafwijking telkens 
relatief groot. Dit blijkt ook statistisch, aangezien er geen significante (p = 0,098 en 0,373 < 0,05 voor 
respectievelijk de Enterobacteriaceae en het TKG) verschillen gevonden worden.  

Bij de snijplanken lijkt er wel meer variatie tussen de slagerijen te zijn. HS1 en CS1 scoren hier lager 
dan HS2 en CS2 wat het totaal mesofiel kiemgetal betreft, maar de standaardafwijking is wel erg 
groot. Dit zijn dezelfde twee groepen als bij de bederf-indicatoren bij het vlees. Wat de 
Enterobacteriaceae betreft, liggen ze allemaal relatief laag en is de standaardafwijking zeer groot. 
Voor het totaal mesofiel kiemgetal zijn er significante verschillen (p < 0,0001 < 0,05), maar niet voor 
de Enterobacteriaceae (p = 0,283 > 0,05). HS2 heeft voor het TKG significant lagere kiemgetallen dan 
HS1 (p = 0,003 < 0,008) en CS1 (p < 0,0001 < 0,008). Ook CS2 heeft significant lagere kiemgetallen 
dan HS1 (p = 0,002 < 0,008) en CS1 (p < 0,0001 < 0,008).  

De gehaktmolen toont een ander beeld. Daar lijken de hoeveslagerijen lager te scoren dan de 
conventionele keten slagerijen wat het totaal mesofiel kiemgetal betreft. HS2 heeft hiervoor 
significant hogere kiemgetallen dan CS1 (p < 0,0001 < 0,008) en CS2 (p < 0,0001 < 0,008). Wel dient 
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opgemerkt te worden dat de gehaktmolen meestal bemonsterd werd tijdens de productie en dat 
resten gemalen vlees zo mee bemonsterd werden, wat een vertekend beeld kan geven. Wanneer de 
gehaktmolen in gebruik was, werd niet enkel rundsvlees vermalen. Er hoeft dus geen link naar het 
rundsvlees te zijn, maar het zegt eerder iets over de algemene microbiologische druk die er heerst in 
de slagerij. Er dient hier opgemerkt te worden dat bij de conventionele keten slagerijen de 
gehaktmolen in de koeling stond, wat een reden kan zijn voor de lagere kiemgetallen voor het TKG. 
Voor de Enterobacteriaceae zijn de aantallen gelijkaardig tussen de slagerijen en is de variatie groot. 

Tot slot werden ook specifieke locaties op de aanwezigheid van L. monocytogenes onderzocht. Dit 
wordt weergegeven in Tabel 3-10. Enkel bij HS1 werd in de omgeving L. monocytogenes gevonden. 
Meer bepaald werd tweemaal op wieltjes aan de grond en driemaal in het afvoerrooster L. 
monocytogenes gevonden. Aangezien L. monocytogenes bij alle bezoeken aan HS1 teruggevonden 
werd in het afvoerputje, kan dit wijzen op verschillende bronnen. Dit kan problematisch zijn. Bij het 
vinden van L. monocytogenes in het vlees bij HS2 werden extra omgevingstalen onderzocht op de 
aanwezigheid van L. monocytogenes. Deze waren allemaal negatief. Hieruit blijkt dat de kans eerder 
klein is dat L. monocytogenes zich in de omgeving bevindt bij HS2. De besmetting met L. 
monocytogenes in het vlees zal dus waarschijnlijk niet afkomstig zal zijn van de omgeving van de 
slagerij. Er zal dus eerder een besmetting hebben plaatsgevonden in het slachthuis. Meer analyses 
zijn echter nodig om dit te kunnen bevestigen. 

Tabel 3-10 De resultaten van de analyses van de specifieke plaatsen op L. monocytogenes. L1 = wielen aan de grond, L2 = 
rubber aan koelkast, L3 = rooster afvoerputje, L4 = contactoppervlak in gebruik, L5 = contactoppervlak niet in gebruik. 

   
L1 L2 L3 L4 L5 

HS1 
26/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) + - + - - 
2/apr L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) + - + - - 
8/apr L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - + - - 

HS2 
17/feb L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 
26/feb L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 
17/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 

CS1 
24/feb L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 
5/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 

31/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 

CS2 
19/feb L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 
3/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 

24/mrt L. monocytogenes (aanwezigheid/100 cm2) - - - - - 

3.5.3. Handen 
De resultaten van de handenuitstrijkjes zijn weergegeven in Tabel 3-11. Ook de handwaspraktijken 
van de verschillende slagerijen zijn in die tabel terug te vinden. Eerst dient gekeken te worden of er 
veel variatie is tussen de verschillende bezoeken aan elke slagerij. Er wordt vastgesteld dat de 
resultaten vrij consistent zijn, zeker wat E. coli en de coliformen betreft. Op het totaal mesofiel 
kiemgetal zit er meer variatie. 
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Tabel 3-11 De resultaten van de handenuitstrijkjes in log kve/cm2. De lichtgrijze monsters waren handen die net 
gewassen waren, de anderen waren in gebruik. Donkergrijs duidt aan dat de personen handschoenen droegen. Telkens is 
ook bepaald welke fractie van de resultaten onder de detectielimiet lagen en onder elke slagerij weergegeven. 

   E. coli Coliformen TKG Handwaspraktijken 

HS1 
26/mrt H1 <-1 <-1 2,93 Handen werden meestal enkel met water  
2/apr H1 <-1 <-1 2,75 gewassen. Er was wel gewone 
8/apr H1 <-1 -0,30 3,23 niet-desinfecterende zeep beschikbaar. 

  Aantal < LOD (%) 100 ± 0 67 ± 27  0 ± 0 Stoffen handdoek werd gebruikt. 

HS2 

17/feb 
H1 <-1 0,48 4,30   
H2 <-1 <-1 4,90   

26/feb 
H1 <-1 <-1 2,65 Dettol in toilet, Nivea zeep en  
H2 <-1 -0,40 3,58 warm water in de slagerij.  
H3 <-1 0,77 4,46 Afdrogen normaal met papier. 

17/mrt 
H1 <-1 <-1 3,23  
H2 <-1 <-1 1,99   

  Aantal < LOD (%) 100 ± 0 57 ± 19  0 ± 0   

CS1 

24/feb 
H1 <-1 -0,70 3,55   
H2 <-1 <-1 2,43   
H3 <-1 -1,00 4,30   

5/mrt 
H1 <-1 -0,52 3,31   
H2 <-1 <-1 1,90   

31/mrt 
H1 <-1 0,15 2,93   
H2 <-1 <-1 2,81   

  Aantal < LOD (%) 100 ± 0 42 ± 19  0 ± 0 Handen werden gewassen met 

CS2 

19/feb 

H1 <-1 -0,52 3,14 desinfecterende zeep. Afdrogen 
H2 <-1 <-1 2,89 met papieren handdoek. 
H3 <-1 <-1 <-1   
H4 <-1 <-1 3,39   

3/mrt 

H1 <-1 <-1 1,14   
H2 <-1 <-1 0,52   
H3 <-1 <-1 1,28   
H4 <-1 <-1 0,08   

24/mrt 
H1 <-1 <-1 0,87   
H2 <-1 <-1 0,40   
H3 <-1 <-1 1,38   

  Aantal < LOD (%) 100 ± 0 90 ± 9  0 ± 0   
 
Er lijkt geen verschil te zijn tussen gewassen handen en handen die in gebruik waren en ook het 
dragen van handschoenen lijkt geen effect te hebben op de microbiologische resultaten. Het is 
natuurlijk zo dat de hoeveelheid data zeer beperkt is en daar moet rekening mee gehouden worden 
wanneer er naar de verschillen wordt gekeken. Statistisch blijkt ook dat er geen significant verschil 
(p-waardes allemaal > 0,05) is tussen wel en niet gewassen handen. Of het al dan niet dragen van 
handschoenen significant verschilt, werd niet bepaald omdat de steekproefgrootte daarvoor te klein 
is. Voor de verdere analyses zal geen onderscheid gemaakt worden tussen het al dan niet wassen van 
de handen en het al dan niet dragen van handschoenen. Uit onderzoek blijkt dat wassen met 
desinfecterende detergenten een grotere reductie van de flora op de handen teweegbrengt ten 
opzichte van niet-antimicrobiële zeep (Sickbert-Bennett et al. 2005). Het wassen van de handen met 
desinfecterende detergenten zou voor een reductie van ongeveer 99 % (2 logaritmes) moeten 
kunnen zorgen, naargelang welk detergent precies gebruikt wordt (Sickbert-Bennett et al. 2005). Het 
is daarom zeer opmerkelijk dat de gewassen handen bij CS1 toch nog besmet zijn met dergelijke 

54 
 



Resultaten en discussie 

hoge kiemgetallen. Bovendien zijn de kiemgetallen op de gewassen handen bij CS2 veel lager dan CS1 
en hebben beide slagerijen dezelfde handwaspraktijken. Bij de hoeveslagerijen worden de handen 
niet met desinfecterende zeep gewassen, maar toch zou ook daar met reguliere niet-antimicrobiële 
zeep de reductie van de flora groter moeten zijn (Snyder 1998, Sickbert-Bennett et al. 2005). Snyder 
(1998) suggereert dat gewone niet-antimicrobiële zeep voldoende is voor het gebruik in de 
levensmiddelenproductie. Op die manier wordt huidirritatie vermeden, wat is van belang is 
aangezien huidirritatie ook zou kunnen zorgen voor een hogere besmetting (Snyder 1998, Larson 
2001). Een mogelijke oorzaak van de hoge kiemgetallen zou kunnen zijn dat de werknemers hun 
handen niet goed genoeg wassen. Dit zou aannemelijk zijn voor HS1, vanwege het niet gebruiken van 
zeep en het gebruik van een stoffen handdoek. Toch kunnen hier weinig conclusies gevormd worden 
vanwege de beperkte resultaten.  

Het gemiddelde met standaardafwijking per micro-organisme en per slagerij werd bepaald en 
weergegeven in Tabel 3-12 om de verschillen tussen de slagerijen duidelijk te maken. E. coli werd 
nooit op de handen teruggevonden, alleszins nooit in hoeveelheden boven de detectielimiet. 
Coliformen werden ook slechts zelden teruggevonden in kwantificeerbare aantallen. Hiervoor zijn er 
dan ook geen significante verschillen tussen de slagerijen terug te vinden (p = 1 en 0,283 > 0,05 voor 
respectievelijk E. coli en coliformen). Wat het totaal mesofiel kiemgetal betreft, valt het vooral op 
dat de aantallen bij CS2 veel lager zijn. Dit is significant lager ten opzichte van HS2 (p = 0,003 < 
0,008), die de meest gecontamineerde handen blijken te hebben. Kwalitatief kan echter wel gesteld 
worden dat HS1, HS2 en CS1 op een gelijkaardig niveau zitten.  

Tabel 3-12 Het gemiddelde aantal kiemgetallen op de handen per micro-organisme in log kve/cm2. Er werd geen 
onderscheid gemaakt tussen het al dan niet wassen van de handen en het al dan niet dragen van handschoenen. 

 
n E. coli coliformen TKG 

HS1 3 -1,00 ± 0,00 -0,77 ± 0,40 2,97 ± 0,24 
HS2 7 -1,00 ± 0,00 -0,45 ± 0,77 3,59 ± 1,05 
CS1 7 -1,00 ± 0,00 -0,72 ± 0,43 3,03 ± 0,78 
CS2 11 -1,00 ± 0,00 -0,96 ± 0,14 1,28 ± 1,37 
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4. VOEDSELVEILIGHEIDSCULTUUR EN CONCLUSIE 
Voedselveiligheidscultuur omvat het voedselveiligheidsklimaat, de bedrijfskarakteristieken en -
context, het MSVV en de veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de door het bedrijf voortgebrachte 
levensmiddelen. Hier moeten dus alle resultaten samengebracht worden om een uitspraak te doen 
over de voedselveiligheidscultuur van de slagerijen. Aangezien de hoeveelheid data beperkt is, zal dit 
louter kwalitatief gebeuren. Op elk onderdeel zullen de slagerijen naar hun niveau gerangschikt 
worden om zo relatieve verhoudingen te verkrijgen tussen de slagerijen. Dit zijn dus zeker geen 
absolute scores of waarden, daarvoor zijn er te weinig gegevens. 

Uit de vragenlijsten voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat bleek dat HS1 lager scoorde 
dan de andere drie slagerijen HS2, CS1 en CS2. Deze drie slagerijen zitten op hetzelfde niveau. Er kon 
ook worden vastgesteld dat de leidinggevenden hoger scoorden dan de operatoren, over alle 
slagerijen heen. Hoewel op de deelcomponent leiderschap hogere scores werden gegeven, is meer 
onderzoek nodig om gegronde uitspraken te doen op het vlak van de individuele deelcomponenten. 
De resultaten van het diagnostisch instrument voor de evaluatie van de context en het MSVV liggen 
volledig in lijn met de verwachtingen. De hoeveslagerijen hebben duidelijk een hoge risicocontext, 
terwijl de risicocontext van de slagerijketen CS toch iets lager en eerder middelmatig is. CS heeft een 
geavanceerd MSVV, aangepast aan de risicovolle context. Het MSVV van de hoeveslagerijen is zeer 
basis en dus totaal niet aangepast aan de context. 

Om een rangorde aan de slagerijen te kunnen geven volgens de hygiëne, -veiligheid en -kwaliteit van 
het rundsvlees, omgevingsmonsters en handenuitstrijkjes werden de belangrijkste verschillen 
weergegeven in Tabel 4-1.  

Tabel 4-1 Een overzicht van de belangrijkste microbiologische verschillen en kwaliteitsverschillen tussen de slagerijen. Bij 
de microbiologische resultaten staat ‘>’ voor ‘een hoger niveau dan’. Dit wijst bijvoorbeeld op lagere kiemgetallen in het 
geval van de microbiologische analyses. Voor het zoutgehalte duidt de rangorde wel op absolute verschillen. 

Vlees 

Hygiëne-indicatoren HS2 > HS1 ≈ CS1 ≈ CS2 

Bederfindicatoren HS2 ≈ CS2 > HS1 ≈ CS1 

Pathogenen HS1 ≈ CS1 ≈ CS2 > HS2 

Zout HS1 > HS2 > CS1 ≈ CS2 

Omgeving 

Mes HS1 ≈ HS2 ≈ CS1 ≈ CS2 

Snijplank HS2 ≈ CS2 > HS1 ≈ CS1 

Gehaktmolen CS1 ≈ CS2 > HS1 ≈ HS2  

L. monocytogenes HS2 ≈ CS1 ≈ CS2 > HS1  

Handen Algemeen CS2 > HS1 ≈ HS2 ≈ CS1 

 
Bij de hygiëne-indicatoren, waar voornamelijk naar het aantal Enterobacteriaceae en coliformen 
werd gekeken, bleek duidelijk dat HS2 op een hoger niveau (lagere kiemgetallen) zit. De andere drie 
slagerijen zitten op een gelijkaardig niveau. Wat de bederfindicatoren (TKG en MZB) betreft, hebben 
HS1 en CS1 duidelijk hogere kiemgetallen. Beide overschrijden meermaals de richtwaarden voor 
tolerantie voor het totaal psychrotroof kiemgetal. Bovendien overschrijdt HS1 zelfs de richtwaarden 
voor einde houdbaarheid in twee van de zes gevallen voor beide bederfindicatoren. Enkel bij HS2 
werden pathogenen in het vlees gevonden. In meer dan de helft van de vleesstalen werden niet 
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kwantificeerbare aantallen (< 1 log kve/g) L. monocytogenes teruggevonden. De oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk niet bij de slagerij te vinden, maar wel bij het slachthuis. Bovendien zijn de aantallen zo 
laag dat het risico voor de gezondheid minimaal is. In het vlees van HS1 werden hoge concentraties 
zout gevonden (≈ 1 %). Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het vlees van nature dergelijke 
concentraties zout bevat en dit kan een invloed hebben op de microbiologische resultaten.  

Om inzicht te krijgen in de resultaten van de omgeving en handen zou het wenselijk zijn deze te 
kunnen vergelijken met richtwaarden of criteria. Officiële microbiologische criteria voor 
contactoppervlakken bestaan echter niet. Lahou et al. (2012) gebruikten criteria voor 
contactoppervlakken en handen gebaseerd op richtlijnen voor reiniging en desinfectie van 
oppervlakken te controleren (Uyttendaele et al. 2010). Een limiet van 1,34 log kve/cm2 werd 
vooropgesteld voor zowel contactoppervlakken en handen en zowel voor het TKG als het aantal 
Enterobacteriaceae. Dit zou betekenen dat bijna alle gevonden waarden voor het TKG van zowel de 
omgeving als handen boven deze richtlijn zitten. Enkel HS2 heeft in veel gevallen resultaten van de 
handenmonsters die onder deze limiet vallen. De gevonden aantallen Enterobacteriaceae zitten dan 
weer onder deze limiet voor alle slagerijen, op enkele uitschieters na.  

De resultaten van de monsters van de messen waren ongeveer voor alle slagerijen gelijk. Voor de 
snijplanken zitten HS2 en CS2 op een hoger niveau wat het TKG betreft. Voor de Enterobacteriaceae 
bevinden alle slagerijen zich op een gelijkaardig niveau, hoewel CS1 toch wel enkele hoge 
uitschieters heeft. De conventionele keten slagerijen zitten op een hoger niveau dan de 
hoeveslagerijen voor de gehaktmolen. Enkel bij HS1 werd L. monocytogenes in de omgeving 
teruggevonden en dat bij alle drie de bezoeken. Dit is mogelijk een groot probleem en het toont aan 
dat HS1 de besmetting niet onder controle heeft. Tenslotte zijn er nog de handenmonsters. Hier 
bevindt HS2 zich op een hoger niveau dan de andere drie slagerijen.  

Dit alles resulteert in de voedselveiligheidscultuur, schematisch weergegeven in Figuur 4-1. De 
posities van de slagerijen voor het voedselveiligheidsklimaat, bedrijfscontext en het MSVV werden 
hierboven beschreven. Alle microbiologische en kwaliteitsanalyses onder één noemer plaatsen was 
niet voor de hand liggend. HS2 en CS2 worden op een gelijkaardig niveau geplaatst. Hoewel er in het 
vlees van HS2 L. monocytogenes gevonden werd, ligt de slagerij waarschijnlijk zelf niet aan de 
oorzaak van deze besmetting en zijn de aantallen erg laag. CS2 heeft wel lagere kiemgetallen bij de 
omgevingsmonsters en handenmonsters, maar HS2 heeft dan weer lagere kiemgetallen voor de 
hygiëne indicatoren. CS1 wordt op een lager niveau geplaatst dan HS2 en CS2, aangezien in bijna alle 
gevallen de kiemgetallen hoger lagen. HS1 wordt op een nog lager niveau geplaatst dan CS1. HS1 en 
CS2 hadden misschien op hetzelfde niveau geplaatst kunnen worden, aangezien gelijkaardige 
kiemgetallen gevonden werden bij beide slagerijen. De resultaten van HS1 vertonen echter de 
grootste variatie wat de microbiologische vleesanalyses betreft. Dit wijst erop dat HS1 de besmetting 
minder onder controle heeft. Het rundergehakt van HS1 bevat ook veel zout, wat een invloed zou 
kunnen hebben op de microbiologische resultaten. Bij enkele vleesstalen werd zelfs de richtwaarde 
voor einde houdbaarheid overschreden wat de MZB en TKG betreft. Bovendien werd L. 
monocytogenes in de omgeving van slagerij HS1 teruggevonden. Aangezien dit bij alle analyses 
teruggevonden werd in het afvoerputje, is dit mogelijk afkomstig van meerdere bronnen en is het 
een continu probleem. Dit kan daarom zeer ernstig en zorgwekkend zijn. 
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Figuur 4-1 Een overzicht van de voedselveiligheidscultuur van de verschillende slagerijen. De slagerijen werden op 
relatieve niveaus ten opzichte van elkaar geplaatst, dit zijn dus geen absolute scores. Een hoger klimaatniveau komt 
overeen met een hogere score op de vragenlijsten. Hoe hoger het niveau van de context, hoe risicovoller de context van 
het bedrijf. Met een hoog niveau voor het MSVV wordt een meer geavanceerd MSVV bedoeld. Voor de rangschikking 
van de slagerijen op basis van de output is rekening gehouden met de kiemgetallen, waar een hoog niveau doelt op 
lagere kiemgetallen, maar er is ook rekening gehouden met variatie van de resultaten, het zoutgehalte en de 
aanwezigheid van pathogenen. 

De hypothese stelde dat er een positieve relatie is tussen het voedselveiligheidsklimaat en de 
output, ongeacht het MSVV en de bedrijfscontext en -karakteristieken. Voor de meeste 
hoeveslagerijen klopt dit. HS2 slaagt er in om een hoge output te behalen, zonder een geavanceerd 
MSVV. Bij CS2 is deze relatie ook positief, maar deze slagerij heeft echter ook een geavanceerd 
MSVV. 

HS1 scoort laag op het klimaat en ook zijn output is laag, wat de hypothese dus ook bevestigt. Er 
dient hier wel opgemerkt te worden dat de gemiddelde score op het klimaat van 3,81 ± 0,87 nog 
steeds meer dan de helft is (= 3 op 5). Het outputniveau is echter ook niet noodzakelijk zeer laag in 
absolute cijfers. Er dient hier ook opgemerkt te worden dat de eigenaar en verkoper zeer 
verschillend scoorden, wat erop wijst dat ze niet op dezelfde lijn staan. 

CS1 scoort hoog op het voedselveiligheidsklimaat, maar zit toch op een lager niveau dan CS2 en HS2 
wat de output betreft. Het verband tussen het klimaat en output is hier dus minder duidelijk. Het is 
echter niet zo dat het outputniveau echt laag is in absolute cijfers. Het vlees bevat hoge aantallen 
bederf-indicatoren en ook in de omgeving en op de handen worden relatief hoge kiemgetallen 
teruggevonden, maar globaal gezien is het niveau voldoende hoog. Het is mogelijk dat de methode 
voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat kleine verschillen niet goed kan onderscheiden. 
Bovendien is het zo dat de perceptie gemeten wordt. In werkelijkheid kan het 
voedselveiligheidsklimaatniveau objectief gezien laag zijn, terwijl de werknemers het anders 
percipiëren. Dit inzicht is echter niet minder waardevol. Wanneer werknemers denken hoog te 
scoren, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is, kan het een belangrijk punt zijn waar het bedrijf kan aan 
werken. 

Wanneer de resultaten teruggekoppeld worden naar de wetgeving kan de vraag gesteld worden of 
er strengere regels nodig zijn voor de hoeveslagerijen. HS2 haalt op bijna alle vlakken een hoog 
niveau, maar bij HS1 is er wel nog veel ruimte voor verbeteringen. Zou strengere wetgeving de 
output van hoeveslagerijen kunnen verbeteren of zijn de huidige versoepelingen gerechtvaardigd 
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voor de meeste hoeveslagerijen? Aangezien er onvoldoende slagerijen onderzocht zijn, kan hier geen 
sluitend oordeel over geveld worden. Hoogstwaarschijnlijk is strengere wetgeving niet de oplossing. 
De hoeveslagers hebben nu reeds moeilijkheden om te voldoen aan de huidige wetgeving. Het zou 
een betere oplossing zijn om de slagerijen beter te informeren over mogelijke gevaren en risico’s. 
HS1 gebruikt bijvoorbeeld zelden desinfecterende middelen, aangezien men denkt dat dit de 
gezondheid kan schaden. Dit zou echter de druk vanuit de omgeving kunnen verminderen.  

Tenslotte kan er geconcludeerd worden dat er meer onderzoek dient te gebeuren. Zo zou de 
methode voor de evaluatie van de voedselveiligheidscultuur toegepast moeten worden op grotere 
schaal om de bevindingen van deze thesis met grotere zekerheid te kunnen bevestigen. 
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5. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK 
In de eerste plaats is het belangrijk om de methode voor de evaluatie van het 
voedselveiligheidsklimaat op grotere schaal toe passen en zo de voedselveiligheidscultuur in meer en 
grotere bedrijven te onderzoeken. Verder onderzoek zou dan de bevindingen in dit werk al dan niet 
kunnen bevestigen. De hypothese die in dit werk onderzocht werd, zou dan ook met grotere 
zekerheid getoetst kunnen worden. Met meer onderzoek zou ook kunnen nagegaan worden welke 
deelcomponenten eventueel meer bijdragen aan het voedselveiligheidsklimaat dan andere. 

Het zou zeer waardevol zijn om bij meer korte keten hoeveslagerijen de voedselveiligheidscultuur te 
onderzoeken. In dit werk werden twee hoeveslagerijen onderzocht waarvan de resultaten toch sterk 
verschilden. Verder onderzoek zou kunnen uitwijzen of de meeste hoeveslagerijen een hoog 
outputniveau (voedselveiligheid, -hygiëne en -kwaliteit) halen zoals het geval was voor HS2 of dat ze 
toch lager scoorden zoals het geval was voor HS1.  

De methode voor de evaluatie van het voedselveiligheidsklimaat zou mogelijk nog verfijnd kunnen 
worden. Er zouden misschien nog meer concrete voorbeelden bij elke vraag kunnen gezet worden, 
zodanig dat potentiële verwarring zeker vermeden wordt. Nu zijn er toch enkele niet ingevulde 
vragen in de afgenomen vragenlijsten en het niet goed verstaan van de vraag zou hier mogelijk een 
oorzaak van kunnen zijn. Eventueel zouden objectieve observaties, zoals het geval is bij de methode 
van Wright et al. (2012b), kunnen gebruikt worden in combinatie met de vragenlijst. Op die manier 
zou er kunnen nagegaan worden dat wat de werknemers zeggen wel werkelijkheid is. Een andere 
mogelijkheid om de methode objectiever te maken zou kunnen zijn om bij elke indicator of vraag een 
objectieve toets toe te passen. Het gebruik van observaties en objectieve toetsen treedt echter wel 
in conflict met de definitie van voedselveiligheidsklimaat, aangezien het daar uitdrukkelijk over de 
perceptie van de werknemers gaat. Het zou wel een nog completer beeld kunnen geven. 

Wanneer er in verder onderzoek opnieuw zeer kleinschalige bedrijven worden bestudeerd, zou het 
misschien een optie kunnen zijn om de vragenlijsten te vervangen door een meer kwantitatieve 
methode. Aangezien het aantal werknemers in zeer kleine bedrijven zeer beperkt is, is het moeilijk 
om gegronde conclusies te trekken met de huidige vragenlijsten. Bijvoorbeeld focusgesprekken 
zouden hiervoor misschien beter bruikbaar zijn. 
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Bijlagen 

7. BIJLAGEN 

Bijlage 1 Microbiologische criteria en richtwaarden  

  
Wet: Verordening 2073/2005 (kve/g) Criteria vakgroep LFMFP (kve/g) (d) 

  
m M Doel Tolerantie TGT-THT 

Bederf Totaal aeroob mesofiel kiemgetal 5x10^5 (c) 5x10^6 (c) 5x10^5 5x10^6 5x10^7 
  Totaal aeroob psychrotroof kiemgetal / / 10^5 10^6 10^7 
  Melkzuurbacteriën / / 10^2 10^3 10^7 (e) 
Hygiëne E. Coli 5x10^1 (c) 5x10^2 (c) 5x10^1 (c) 5x10^2 (c) / 
  S. Aureus (Coagulase pos. Stafylokokken) / / 10^2 10^3 10^3 
  Enterobacteriaceae 10^1,5 (h) 10^2,5 (h) / / / 
Pathogeen Salmonella spp. Afwezigheid in 10/25 g (a)(b) Afwezigheid in 10/25 g (a)(b) 
  Listeria monocytogenes Afwezigheid in 25 g (f) Afwezigheid in 25 g (f)(g) 10^2 

       a Categorie 1.6: Gehakt vlees en vleesbereidingen gemaakt van andere soorten dan pluimvee bedoeld om na verhitting te consumeren, n = 5 
b Categorie 1.4: Gehakt vlees en vleesbereidingen bedoeld om rauw te consumeren, n = 5 

  c Categorie 2.1.6: Gehakt vlees, n = 5 en c = 2 
    d Gehakt rauw vlees (al dan niet bedoeld om rauw te worden geconsumeerd) – op basis van rund, varken of gevogelte 

 
e 

Wanneer het aantal melkzuurbacteriën op THT > 10^7/g mag het levensmiddel slechts worden afgekeurd op voorwaarde dat er 
onaanvaardbare sensorische afwijkingen zijn. 

f Categorie 1.2 enkel indien het gehakt vlees bedoeld is om rauw te worden geconsumeerd (=kant-en-klaar levensmiddel), n = 5 

g 
In onbehandelde steak of gehakt vlees zal aan volgende voorwaarden niet voldaan worden: pH ≤ 4,4 of aw ≤ 0,92, producten met pH ≤ 5,0 en 
aw ≤ 0,94 waardoor uitgroei mogelijk is 

 
Wanneer de houdsbaarheidstermijn echter korter is dan vijf dagen dan mag een tolerantiegrens van 100 kve/g toegepast worden 

h Categorie 2.1.1 Karkassen van runderen, de grenswaarde is het gemiddelde van de dag 
  

       n  aantal units waaruit een staal bestaat 
     c aantal units van de staal die tussen m en M mogen liggen, rest moet onder m 
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Bijlage 2 Protocol Vidas 
1. Incubeer 25 gram rundsvlees in 225 mL Demi Fraser (bioMérieux Ref. 42727, kant-en-klare 

225 mL zakjes) gedurende 24 h bij 30 °C in een stomacherzak. 
2. Breng vervolgens 0,1 mL van de aanrijking in de stomacherzak over naar een Fraser Broth 

buisje (bioMérieux Ref. 42072, kant-en-klare 10 mL buisjes) en incubeer gedurende 24 h bij 
37 °C. 

3. Breng 5 mL van de bijgeleverde standaardoplossing in een eerste strip van de Vidas LMO2 kit 
(Ref. 30704) en doe hetzelfde bij een tweede strip. Breng vervolgens 5 mL van de 
bijgeleverde positieve controle in de derde strip en 5 mL van de bijgeleverde negatieve 
controle in de vierde strip.  

4. De monsters uit de Fraser Broth buisjes kunnen nu toegevoegd worden (5 mL) in de volgende 
strips.  

5. Plaats tenslotte de strips in het Vidas Systeem. Wanneer de standaarden en controles ok zijn, 
kunnen de monsters geanalyseerd worden. 

Bijlage 3 Protocol GeneDisk 
1. Incubeer 25 gram rundsvlees in 225 mL BPW (gebufferd pepton water, Oxoid Microbiology 

Products, CM0509) gedurende 18 h bij 37 °C in een stomacherzak. 
2. Na de aanrijking, homogeniseer de stomacherzak. 
3. Pipetteer 1 mL van de aanrijking in een steriele 2 mL microtube. 
4. Centrifugeer gedurende 5 minuten bij 500 g. 
5. Pipetteer 900 μL uit de microtube in een Lyse Tube (Pall Corporation, Extraction Pack Food 1 

Ref. PEFOOD01/100).  
6. Centrifugeer gedurende 5 min bij 10 000 g en verwijder het supernatans. 
7. Voeg 200 μL van de dilutiebuffer toe (Pall Corporation, Extraction Pack Food 1 Ref. 

PEFOOD01/100) en meng goed. 
8. Plaats de Lyse Tube gedurende 10 min in het warmteblok bij 100 °C voor de DNA extractie. 
9. Vul dan de Genedisk volgens de voorziene procedure. 

Bijlage 4 Kwaliteitsanalyses 

Droge stofgehalte 
Het droge stofgehalte werd bepaald bij verhitting bij 70-130 °C, waardoor verdamping van het 
aanwezige water verkregen werd. Door het gebruik van kwartskorrels (vb. zeezand) kon de 
vervluchtiging van andere moleculen dan water selectief worden vertraagd. Het staal moest 
onmiddellijk na het afkoelen in de desiccator worden gewogen wegens de snelle wateradsorptie (De 
Meulenaer et al. 2013).  

Concreet werd eerst een aluminium schaaltje met een bodempje zeezand en een glazen roerstaafje 
gedroogd in een droogstoof bij 105 °C gedurende 2 uur. Vervolgens kon het schaaltje met zand en 
roerstaafje gewogen worden (M1) na afkoelen in de desiccator. Dan werd ongeveer 5 g vleesstaal 
toegevoegd, homogeen geroerd en afgewogen (M2). Het geheel werd dan terug in de droogstoof 
geplaatst bij 105 °C gedurende 2 uur. Hierna werd de staal opnieuw afgekoeld in de desiccator en 
afgewogen. Het terugplaatsen in de droogstoof gedurende 2 uur en afwegen werd herhaald totdat 
het gewicht constant bleef. Het laagste gewicht werd genoteerd (M3). Hieruit werd dan het droge 
stofgehalte bepaald met onderstaande Vergelijking 7-1. 
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 𝐺𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑓 (%) =
(𝑀3 −𝑀1)
(𝑀2 −𝑀1)

× 100 Vergelijking 7-1 

Zoutgehalte 
Het zoutgehalte (NaCl) wordt bepaald aan de hand van een neerslagtitratie van chloride-ionen met 
zilvernitraat. Twee mogelijke reacties vinden plaats.  

Voor het equivalentiepunt: 𝐶𝑙− + 𝐴𝑔+ → 𝐴𝑔𝐶𝑙 (Ks, 25 °C = 1,56.10-10) 
 
Na het equivalentiepunt: 2 𝐴𝑔+ + 𝐶𝑟𝑂42− → 𝐴𝑔2𝐶𝑟𝑂4 (Ks, 25 °C =2.10-7) 

 
Aangezien AgCl minder goed oplosbaar is dan Ag2CrO4 zullen de zilverionen eerst neerslaan met de 
chloride-ionen en pas na het equivalentiepunt met de chromaat-ionen. De vorming van 
zilverchromaat kleurt de oplossing oranje-bruin bij het equivalentiepunt. Voor de eigenlijke analyse 
werd eerst ongeveer 5 g vlees (M1) afgewogen in een erlenmeyer. Hieraan werd 100 mL gedestilleerd 
warm water toegevoegd om het zout te extraheren (oplosbaarheid NaCl bij 0 °C is 35,7 g/100 mL 
terwijl deze bij 100 °C 39,1 g/100 mL is). Het geheel werd dan 5 tot 10 minuten geroerd tot het 
afgekoeld was tot ongeveer 50 °C. Vervolgens werd 2 mL K2CrO4 (5 %) toegevoegd en werd getitreerd 
met AgNO3 (0,1 N) tot een stabiele oranje-bruine kleur bekomen werd. Het toegevoegde volume 
AgNO3 is V1 (in mL). Een blanco bepaling met 100 mL gedestilleerd water zonder monster werd ook 
uitgevoerd. Het getitreerde volume is hier V0 (in mL). Het zoutgehalte volgt uit Vergelijking 7-2. 

 𝐺𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙

𝑀1
 Vergelijking 7-2 

 
De massa NaCl volgt uit Vergelijking 7-3 en Vergelijking 7-4. 

Bij equivalentiepunt: 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑁𝑂3 = 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐶𝑙 Vergelijking 7-3 
 
 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑁𝑎𝐶𝑙 = 𝑀𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑙) × [𝐴𝑔𝑁𝑂3] × (𝑉1 − 𝑉1) ×

1 𝐿
1000 𝑚𝐿

 Vergelijking 7-4 

Vetgehalte 
De bepaling van het vetgehalte gebeurde volgens Weibull. Deze methode wordt gekenmerkt door 
een chemische ontsluiting van het gebonden vet door koken met verdund zoutzuur (HCl), gevolgd 
door een extractie met de Soxhlet-extractor om het vetgehalte te bepalen (De Meulenaer et al. 
2013).  

Voor de vetontsluiting werd aan ongeveer 5 g vlees (is vermalen en dus homogeen verdeeld), 50 mL 
HCl (25 %) en enkele kooksteentjes toegevoegd. Dit werd gedurende 15 minuten gekookt met een 
condensor, zodanig dat alle gassen gecondenseerd werden. Vervolgens werd het geheel warm 
gefiltreerd op een warme natte papieren plooifilter. De filter werd dan gespoeld met warm water tot 
een neutraal filtraat bekomen werd (tot pH 6 met een pH indicator). Het vet blijft boven op de filter 
liggen, omdat de poriën gevuld zijn met water. Er zal dus geen vet verloren gaan in het filtraat. 

Dan werd de plooifilter in de droogstoof (105 °C) gedroogd, in de extractiehuls van de Soxhlet 
gebracht en afgedekt met een prop vetvrije watten. Vervolgens werd met 200 mL petroleumether 
gedurende vier uur geëxtraheerd in een vooraf gewogen kolf. Het solvent werd dan uitgedampt aan 
de rotavapor. Het vetresidu werd tenslotte gedroogd bij 105 °C tot het gewicht constant bleef. Het 
vetgehalte kon dan bepaald worden met Vergelijking 7-5. 
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 𝑉𝑒𝑡𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑜𝑙𝑓 + 𝑣𝑒𝑡) −𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑜𝑙𝑓)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 
 Vergelijking 7-5 

 

 

Bijlage 5 Vragenlijst voedselveiligheidsklimaat conventionele keten slagerij 
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Deze vragenlijst onderzoekt het voedselveiligheidsklimaat in uw organisatie. Uw antwoorden zijn volledig 
anoniem en zullen niet gebruikt worden om personeel te viseren. Probeer dus in eer en geweten te 
antwoorden. 
Ter verduidelijking: 
“Leidinggevenden” voor chef: groep chef 
“Leidinggevenden” voor verkoper, beenhouwer en adjunct chef:  chef 
In welk filiaal werkt u.......................................(locatie) 
Ik ben zelf (kruis aan):   ⃝  beenhouwer        ⃝  verkoper        ⃝  adjunct chef        ⃝ chef        ⃝ groep chef        
⃝ verkoopsleider        ⃝ directie        

 
Gelieve elk van de volgende uitspraken over hygiëne en voedselveiligheidspraktijken in uw organisatie te 

lezen en aan te duiden of u : helemaal oneens (1), oneens (2), niet eens niet oneens (3), eens (4) of 
helemaal eens (5) bent. 

 
  
 LEIDERSCHAP 
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L1 In mijn organisatie stellen de leidinggevenden duidelijke 
doelstellingen rond hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

L2 In mijn organisatie zijn de leidinggevenden duidelijk over de 
verwachtingen inzake hygiëne en voedselveiligheid naar de 
werknemers toe. 
 

1 2 3 4 5 

L3 In mijn organisatie zijn de leidinggevenden in staat om hun 
werknemers te motiveren om hygiënisch en voedselveilig te 
werken. 
 

1 2 3 4 5 

L4 In mijn organisatie luisteren leidinggevenden naar werknemers, 
indien zij een opmerking hebben in verband met hygiëne en 
voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

L5 Problemen inzake hygiëne en voedselveiligheid worden in mijn 
organisatie door de leidinggevenden op een constructieve en 
respectvolle manier aangepakt. 
 

1 2 3 4 5 

L6 In mijn organisatie streven de leidinggevenden ernaar om de 
hygiëne en voedselveiligheid voortdurend te verbeteren. 1 2 3 4 5 

       
 
  
 COMMUNICATIE 
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C1 In mijn organisatie wordt er regelmatig gecommuniceerd rond 
hygiëne en voedselveiligheid van de leidinggevenden naar de 
werkvloer. 
 

1 2 3 4 5 

C2 In mijn organisatie wordt er duidelijk gecommuniceerd over 
hygiëne en voedselveiligheid van de leidinggevenden naar de 
werkvloer. 
 
 

1 2 3 4 5 
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C3 In mijn organisatie is het mogelijk om te communiceren over 
hygiëne en voedselveiligheid van de werkvloer naar de 
leidinggevenden. 

 
1 

  
   2 

 
3 

 
4 

 
5 

C4 In mijn organisatie is het belang van hygiëne en voedselveiligheid 
voortdurend aanwezig onder de vorm van bijvoorbeeld posters, 
borden en/of pictogrammen over hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

C5 Problemen inzake hygiëne en voedselveiligheid kan ik bespreken 
met collega’s in mijn organisatie. 
 

1 2 3 4 5 

 
  
 
                BETROKKENHEID 
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E1 In mijn organisatie laten de leidinggevenden duidelijk blijken dat 
hygiëne en voedselveiligheid zeer belangrijk zijn. 
 

1 2 3 4 5 

E2 Mijn collega’s zijn overtuigd van het belang van hygiënisch en 
voedselveilig werken voor de organisatie. 
 

1 2 3 4 5 

E3 In mijn organisatie wordt hygiënisch en voedselveilig werken door 
de leidinggevenden erkend en beloond. 
 

1 2 3 4 5 

E4 In mijn organisatie geven de leidinggevenden het goede voorbeeld 
inzake hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

E5 In mijn organisatie worden problemen inzake hygiëne en 
voedselveiligheid snel aangepakt door de leidinggevenden. 
 

1 2 3 4 5 

E6 In mijn organisatie worden werknemers actief betrokken door de 
leidinggevenden bij zaken die verband houden met hygiëne en 
voedselveiligheid. 

1 2 3 4 5 

                                   MIDDELEN 
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M1 In mijn organisatie krijgen werknemers voldoende tijd om op een 
hygiënische en voedselveilige manier te kunnen werken. 
 

1 2 3 4 5 

M2 In mijn organisatie is er voldoende personeel beschikbaar om de 
hygiëne en voedselveiligheid op te volgen. 
 

1 2 3 4 5 

M3 In mijn organisatie is de nodige infrastructuur (bijvoorbeeld goede 
uitrusting en goed gereedschap) aanwezig zodat op een 
hygiënische en voedselveilige manier kan gewerkt worden. 
 

1 2 3 4 5 

M4 In mijn organisatie worden er voldoende financiële middelen 
ingezet om hygiëne en voedselveiligheid te ondersteunen 
(bijvoorbeeld labo analyses, externe consultants, extra reiniging, 
aankoop uitrusting...). 
 

1 2 3 4 5 

M5 In mijn organisatie worden er voldoende opleidingen en 
trainingen gegeven omtrent hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

M6 In mijn organisatie zijn er goede procedures en instructies  
aanwezig omtrent hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 
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                     RISICOBEWUSTZIJN 
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R1 In mijn organisatie zijn de risico’s met betrekking tot hygiëne en 
voedselveiligheid gekend. 
 

1 2 3 4 5 

R2 In mijn organisatie zijn de risico’s met betrekking tot hygiëne en 
voedselveiligheid onder controle. 
 

1 2 3 4 5 

R3 Mijn collega’s zijn alert en attent voor mogelijke problemen en 
risico’s inzake hygiëne en voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

R4 In mijn organisatie hebben de leidinggevenden een realistisch 
beeld van de mogelijke problemen en risico’s inzake hygiëne en 
voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 

R5 In mijn organisatie heeft de werkvloer een realistisch beeld van de 
mogelijke problemen en risico’s inzake hygiëne en 
voedselveiligheid. 
 

1 2 3 4 5 
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