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In fabrieksmatige voedsel-vulinstallaties leidt een onregelmatige las of een 
minimale kras soms tot besmettingen van voedsel. De gezondheid van con-
sumenten staat op het spel. De kosten van terugroepacties worden deels op 
de toeleverancier verhaald, tenzij deze zoals Flowfirm zijn zaken goed voor 
elkaar heeft. Hygiënisch lassen is daarbij cruciaal. 

Jan Jansen is projectleider innovatie bij Flowfirm.

blik opbranches
hdn

Melk, limonade, bier, chilisaus en pindakaas 
worden met hectoliters tegelijk door buizenstel-
sels vervoerd voordat ze verpakt worden in de 
overzichtelijke eenheden die we kennen van de 
supermarkt. Bedrijven als Friesland Campina, 
Heineken en Unilever hebben daarom in hun 
fabrieken enorme installaties staan die met 
roestvast stalen buizen verbonden zijn aan 
zowel invoer (grote silo’s) als uitvoer (verpak-
king). Flowfirm, met vestigingen in Nieuwkuijk, 
Veghel of Emmen, is in Nederland één van de 
grootste installateurs van dit soort buizen, klep-
pen en pompen. 

‘Momenteel zijn er in 
 Nederland zo’n 45 hygiëni-
sche lassers gecertificeerd’

Deels worden dergelijke buissystemen op loca-
tie in elkaar gezet en voor een deel gebeurt dat 
ook in de eigen fabrieken. Er werken ongeveer 
160 mensen bij Flowfirm, waaronder enkele 
tientallen die in samenspraak met klanten de 
procesinstallaties ontwikkelen. “Want elk sys-
teem is maatwerk”, zegt Jan Jansen.
 
H Y G I Ë N I S C H  L A S S E N
Hij is projectleider innovatie bij Flowfirm en 
één van de belangrijkste innovaties waar hij al 
enige jaren bij betrokken is, ligt op het vlak van 
hygiënisch lassen, tevens één van de speerpun-
ten van brancheorganisatie HDN (Hygienic 
Design Network – zie ook het kader bij dit arti-
kel). Branchemanager is Hans van der Steen, 
werkzaam bij Koninklijke Metaalunie. “Lassen 
kent meerdere normen en certificeringen, maar 
tot voor kort ontbrak de norm voor hygiënisch 
lassen. Samen met het NIL (Nederlands Instituut 
voor Lastechniek, -red.) hebben we als branche-
organisatie die kwalificatie en de bijbehorende 
opleiding inclusief certificering nu zelf ontwik-
keld. Er zijn twaalf lasscholen geselecteerd voor 
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de nieuwe opleiding tot hygienic welder.” 
 Jansen was nauw betrokken bij het opzetten van 
deze opleiding die uiteraard ook intern wordt 
verzorgd door Flowfirm. “Al onze lassers moeten 
op termijn de nieuwe kwalificatie halen”, zegt 
hij.
 
E L K E  L A S
Het belang van hygiënisch lassen voor de zoge-
noemde food- and beverage industrie behoeft 
nauwelijks uitleg. Elke las kan een onregelma-
tigheid opleveren en wordt dan een potentiële 
bron voor bacterievorming. “Uit metingen blijkt 

Lasser van Flowfirm aan het werk.

Voedselveiligheid
Branchemanager Hans van der Steen: “Hygiëne is een ruim begrip en vrij voor interpretatie. Door onvoldoende kennis 
en duidelijkheid binnen alle disciplines in de industrie om een goede invulling te geven aan dit begrip hygiëne, gaat er 
nog veel mis. De verschillende normen zijn te vaag of sluiten niet volledig aan op de eisen die theoretisch worden 
opgelegd. Daarom is de uiteindelijke realisatie vaak niet zoals hij bedoeld en ontworpen was. De capaciteit om dit tra-
ject goed te controleren ontbreekt. Dat kan cruciale gevolgen hebben voor de voedselveiligheid in Nederland en 
Europa. Wij verschaffen daarom als netwerk duidelijkheid in het labyrint van normen en richtlijnen voor ontwerp en 
bouw van machines en procesinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie. Met werkgroepen uit alle betrokken par-
tijen hebben we een praktische methode gemaakt, die invulling geeft aan onduidelijkheden en handvatten aanreikt om 
systematisch te komen tot een goede invulling die volledig voldoet aan de Europese regels en specifieke klanteisen. Zo 
wordt de voedselveiligheid in onze samenleving nu en in de toekomst gewaarborgd. Daarnaast heeft een deel van de Neder-
landse voedingsindustrie aangegeven om een voortrekkersrol te willen spelen door het verder ontwikkelen van specifieke 
richtlijnen voor het platvorm HDN, zoals nu dus is gebeurd met het keurmerk van hygiënisch lassen.”

dat gemiddeld 30 procent van de gelegde lassen 
in deze sector afkeur is”, zegt Van der Steen. Die 
moeten dus over worden gedaan, een niet te 
onderschatten kostenpost. Want er zijn nogal 
wat lasverbindingen nodig in de roestvast stalen 
leidingen waar het hier over gaat.

Buigen of lijmen, op het eerste gezicht logische 
alternatieven, behoren niet tot de mogelijkhe-
den. Jansen: “Buigen vraagt om ruimte en die 
ruimte is er vaak niet binnen de fabrieksinstal-
laties, waar alles zo compact mogelijk is opge-

bouwd. En lijmen is kwetsbaar, zeker bij de 
soms hoge temperaturen en de chemicaliën die 
nodig zijn om de buizen regelmatig door te 
spoelen.” Pijpfitten vereist schroefdraad, waar 
bacteriën zich in zullen nestelen en een 
mof-verbinding is onvoldoende bestand tegen 
hoge temperatuurwisse-
lingen en daardoor 
zeker niet hygiënisch. 
Kunststof zou logisch 
zijn, maar is niet 
robuust en kan geur, 
kleur of smaak afgeven. 

Branchemanager HDN 
Hans van der Steen.
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Voorbeeld van een hygiënisch gelaste verbinding.

En makkelijker te buigen metalen als alumi-
nium of koper corroderen sneller in de speci-
fieke omstandigheden. Daarom komt het dus 
aan op het leggen van een zo glad mogelijke las 
in hoogwaardig en dunwandig RVS. Van der 
Steen: “Het certificaat hygienic welder kijkt 
bovendien naar de voorbereidingswerkzaamhe-
den, want voordat iemand gaat lassen wordt er 
vaak gezaagd en geschuurd en als dat onzorgvul-
dig gebeurt, kunnen er krassen aan de binnen-
kant van de buis ontstaan en in zo’n kras kun-
nen hele families bacteriën zich huisvesten.”
 
T E R U G R O E P A C T I E S
Van der Steen wijst in dit verband op de regel-
matig plaatsvindende terugroepacties van fabri-
kanten die bijna altijd te maken hebben met 
onveilige producten of bacterieel verontreini-
gende batches. “Dat kost natuurlijk veel geld en 
mede daarom hebben we zelf deze nieuwe stan-
daard van hygienic welding opgezet. Binnen de 

sector kunnen bedrijven als Flowfirm, die hun 
zaakjes goed voor elkaar hebben, zich gaan 
onderscheiden met dit keurmerk dat net zo van-
zelfsprekend moet worden als bijvoorbeeld een 
Bovag-keurmerk bij autobedrijven.” Momenteel 
zijn er in Nederland zo’n 45 hygiënische lassers 
gecertificeerd, maar dat moeten er veel meer 
worden. Hercertificering gebeurt doorgaans pas 
als lopende certificaten worden vernieuwd; 
meestal is een certificaat een paar jaar geldig. 
Dat betekent dat iemand die werkzaam is als 
lasser bij een toeleverancier van food and bever-
age én zich wil onderscheiden binnen twee jaar 
aan de nieuwe standaard kan voldoen.
 
H E R L E I D E N
Jansen vertelt dat een bedrijf als Flowfirm 
bovendien in staat is om elk deel van de gele-
verde installaties te herleiden tot wie, waar en 
wanneer aan het betreffende onderdeel heeft 
gewerkt. Het bedrijf heeft maar liefst vier lasin-

specteurs in dienst, die onaangekondigd op loca-
tie controles uitvoeren. Tegenwoordig wordt 
met camera’s in de leidingen steekproefsgewijs 
opnamen gemaakt als onderdeel van de bewijs-
voering. 

‘Tot voor kort ontbrak de 
norm voor hygiënisch lassen’

“Dat is essentieel om eventuele aansprakelijk-
heidsclaims bij opgetreden besmettingen te 
kunnen weerleggen”, zegt hij. Want besmettin-
gen kunnen velerlei oorzaken hebben en als je 
als leverancier niet precies genoeg bent geweest 
in je procesbeschrijving, kan je voor grote 
bedragen op moeten draaien. Niet voor niets 
noemt de branchevereniging zich het Hygienic 
Design Network; voedselveiligheid en hygiëne 
moet op elke plek in het proces bij toeleveran-
ciers van deze sector centraal staan.•

44 • september 2020 • METAAL & TECHNIEK


