
PERSOONLIJKE HYGIËNE IN DE 
VOEDINGSSECTOR

Vandaag is onze houding ten aanzien van voedsel zeer kritisch geworden. Nochtans is voed-
sel waarschijnlijk nooit meer gecontroleerd en veiliger geweest dan vandaag. Toch blijft het 
risico op intoxicatie nog immer een belangrijke zorg in de sector van de voeding. 

Een voedseltoxi-infectie verwijst naar een ziektebeeld dat optreedt als gevolg van de ingestie van gecon-
tamineerd voedsel of drinkwater. Naast de klassieke gastro-intestinale klachten (buikpijn, diarree, braken) 
kunnen ook leverontsteking (hepatitisgeelzucht), neurologische klachten (botulisme) en algemene klachten 
(spierpijn, malaise, koorts) deel uitmaken van de waaier van syndromen.

Ze zijn de directe bron van de pathogene kiemen. Tijdens het doormaken van een ziekte die veroorzaakt 
wordt door de groep van voedseltoxi-infectie verwekkende agentia of via symptoomloos dragerschap van 
dergelijke kiemen, kunnen voedingswaren secundair besmet worden. Het gaat hier in de eerste plaats om 
gastro-intestinale kiemen die via de faeces-handroute overgedragen worden. Omdat symptoomloos dra-
gerschap per definitie erg moeilijk te detecteren valt, is een rigoureuze hand- en nagelhygiëne essentieel.

Onder risicosituatie verstaan wij:

  Elke toestand waarin er sprake is van diarree

  Na een reis in de tropen

   Wanneer één van de gezinsleden een gastro-enteritis of geelzucht doormaakt

Naast de gastro-intestinale infecties vormen ook de huidinfecties, voornamelijk diegene veroorzaakt door 
stafylokokken, een risico voor voedseltoxi-infecties. Werknemers met een huidinfectie t.h.v. de handen (bv. 
een nagelbedontsteking) mogen niet rechtstreeks met voedingswaren in contact komen. Er moet ook de 
nadruk op een goede verzorging van alle wonden gelegd worden. Elke wonde kan immers infecteren en 
aldus een bron van voedselinfecties worden. 

Ze zijn (mede) verantwoordelijk voor het ontstaan van de voedselvergiftiging doordat ze bereidingsfouten 
maakten

Werknemers kunnen op 
twee diverse manieren 

bij het ontstaan van 
voedselintoxicaties 

betrokken zijn:

1

2
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Als werknemer van de voedingssector is jouw hygiëne essentieel

Persoonlijke hygiëne

Altijd de handen wassen met zeep vooraleer levensmiddelen te manipuleren (zeker 
na elk toiletbezoek, na het snuiten van de neus, na het aanraken van rauwe levens-
middelen, na het hanteren van afval, enz.).

Handen wassen is vooral effectief als je het minstens gedurende 15 seconden doet. 
Droog je handen met een hygiënisch droogmiddel (bijvoorbeeld papier voor eenma-
lig gebruik).

Propere kledij dragen

Idealiter is werkkledij voorhanden die niet buiten de werkvloer(*) gedragen wordt

 (*) Hierbij verstaat men onder ‘werkvloer’ de zone waar onverpakte of halfverpakte levensmiddelen geproduceerd 
worden.

Lange haren samenbinden en volledig bedekken met een hoofddeksel of haarnetje.

Draag geen horloges of juwelen, hou de nagels kort en proper en draag geen kunst-
nagels.

Vermijd hoesten en niezen in de nabijheid van voedsel, neuspeuteren, spuwen, proe-
ven met de vingers, het aanraken van het gezicht en het haar, enz.

Dit is de BESTE manier om de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan. Het vaak 
wassen van de handen geniet de voorkeur boven het dragen van wegwerphand-
schoenen, die een vals gevoel van veiligheid kunnen geven.

Kleding kan vuil en ziektekiemen binnenbrengen op de werkvloer. Werkkledij kan dit 
verhinderen. Een witte kleur maakt het vuil zichtbaar en lange mouwen verhinderen 
het contact van de huid met de voedingsproducten.

Wegwerpschorten hebben als voordeel dat ze de werkkledij beschermen zodat die 
langer proper blijft en dat ze makkelijk weggegooid kunnen worden eens ze vuil zijn.

Arbeidsgeschiktheid: nagaan of de werkomstandigheden de oorzaak waren van de 
ziekte.

Wanneer lang haar niet samengebonden is, is de kans groter dat het in of op de 
voedingsproducten terechtkomt. Bovendien ben je dan meer geneigd je haar aan te 
raken. Haar is een belangrijke bron van micro-organismen, zelfs als het proper lijkt.

Horloges, juwelen, lange nagels, kunstnagels en nagellak, enz. kunnen makkelijk vuil 
en ziektekiemen verzamelen of in het voedsel terechtkomen.

Al deze handelingen verhogen het risico om ziektekiemen van de huid, het haar, de 
neus of de mond te verspreiden naar de levensmiddelen.

WAAROM?GHP maatregelen

* Brochure ‘Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen’ - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Maart 2012 - D/2011/1041310

Rook, drink en eet niet (ook geen kauwgom) in lokalen waar levensmiddelen gemani-
puleerd worden

Eten en drinken kan in de daartoe voorziene lokalen.



Vraag raad aan je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.

health-safety@securex.be www.securex.be

Let erop dat je in goede gezondheid verkeert en voldoende “fit” bent om te werken. 
D.w.z. dat je niet mag lijden aan een aandoening of ziekte die een probleem kan 
veroorzaken op het vlak van voedselveiligheid: geen maagdarmstoornissen of  
keel-neus-oor-aandoeningen.

Iemand met diarree of die moet braken, moet dit direct aan de werkgever melden en 
de werkvloer verlaten. Ook wanneer je samenwoont met iemand die deze symptomen 
heeft, kan je dit best melden en tijdelijk geen onverpakte of halfverpakte levensmid-
delen manipuleren.

Bij infecties van de bovenste luchtwegen moeten de nodige voorzorgen genomen 
worden, zoals het eenmalig gebruiken van papieren zakdoeken en het wassen van de 
handen na het snuiten.

Bedek open wonden volledig met een waterafstotende pleister in een opvallende 
(blauwe) kleur.

Aandoeningen die op het eerste gezicht onschuldig lijken en waarvoor je meestal 
niet naar de dokter gaat, kunnen ernstige gevolgen hebben door de overdracht van 
ziektekiemen naar voedingsproducten. 

Hierdoor kunnen de kiemen zich in of op de producten verder vermenigvuldigen, en 
kunnen consumenten die wél gevoelig zijn aan deze ziektekiemen via de voedings-
producten besmet worden.

Wanneer men lijdt aan deze symptomen, heeft men meestal ziektekiemen op de 
handen die bij manipulatie van de voedingsproducten verspreid kunnen worden.

Ziektekiemen gaan makkelijk van de ene persoon naar de andere over. Werknemers 
kunnen aldus kiemen in de zone waar levensmiddelen gemanipuleerd worden intro-
duceren, ook als ze zelf geen symptomen vertonen.

Ziektekiemen kunnen tijdens het hoesten, het niezen, het aanraken van een al ge-
bruikte zakdoek terechtkomen op de voedingsproducten.

Op die manier wordt de verspreiding van ziektekiemen via het aanraken van levens-
middelen tegengegaan. De blauwe kleur verhoogt de zichtbaarheid van de pleister 
wanneer deze in het voedsel terecht zou komen.

Gezondheid

WAAROM?GHP maatregelen
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