Hygiëne tijdens
het melkproces

Hygiëne tijdens
het melkproces

Inhoud
1.
1.

Inleiding			
5

Kiemgetal 			
7
Achtergrond			
Oorzaken afwijkend kiemgetal

2.
3.

Koe en stal (omgeving)		

11

Hygiëne voor, tijdens en na het melkproces		15
Installatie en melkproces
Voorbehandeling		
Melkproces
(Preventief) onderhoud
Kritische onderdelen
Water
Reiniging en desinfectie

4. 
5.
6.

De melktank en melkleiding		

27

		
31

 pecial: Reiniging en Desinfectie
S
Cirkel van Sinner/ TACT-parameters		
Wettelijk kader desinfectiemiddelen

		
37

Colofon			40

4

5

Inleiding
Een goede hygiëne bij het melkproces is niet alleen van belang
voor de kwaliteit van de melk, ook wordt met een goede hygiëne
verspreiding van ziektes voorkomen.
Rauwe melk moet aan de wettelijke eisen wat betreft het
kiemgetal voldoen. Een hoog kiemgetal in de rauwe melk is een
indicatie dat de hygiëne op het melkveebedrijf of in bepaalde
stappen van het melkproces niet in orde is, of dat sprake is van
een technisch mankement/tekortkoming van melkapparatuur.
Een goede hygiëne bij het melkproces is daarnaast van belang
om bijvoorbeeld kruisbesmetting van ziek dier naar dier, mens
en/of melk te voorkomen.
Deze brochure informeert de melkveehouder hoe hij/zij het
kiemgetal in melk kan beheersen of wanneer deze met (te)
hoge kiemgetallen te maken heeft, het probleem kan oplossen.
De melkveehouder weet beter wat hij/zij kan ondernemen om
de hygiëne te verbeteren en kan zo de kwaliteit van de melk
verbeteren.
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Kiemgetal
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Kiemgetal
Het kiemgetal wordt uitgedrukt als het aantal aanwezige
bacteriën per milliliter melk. Het kiemgetal is een belangrijke
hygiëne-indicator en daarmee een parameter voor de
melkkwaliteit.
Bij hoge kiemgetallen zal men op zoek moeten gaan waar
in het melkproces directe of indirecte besmetting kan
plaatsvinden. Dat is soms zoeken naar een speld in een
hooiberg. Het gaat tenslotte om bacteriën die heel klein zijn,
zich razendsnel kunnen vermeerderen en vanuit een kleine
besmettingshaard het kiemgetal doorlopend nadelig kunnen
beïnvloeden.

9

Achtergrond

Oorzaken afwijkend kiemgetal

Bij de zoektocht naar de oorzaak van een
verstoord kiemgetal is kennis van het gedrag
van bacteriën op zijn plaats.

Bij het vaststellen van afwijkende kiemgetallen
volgt de speurtocht altijd een paar standaard
invalshoeken, te weten:

• B acteriën zijn niet met het blote oog te zien;

•D
 e koe en haar omgeving: het betreft hier
bacteriën die direct door de koe of indirect
vanuit de omgeving worden ingebracht;

•B
 acteriën kunnen zich onder ideale omstandigheden elk half uur in aantal verdubbelen
(1, 2, 4, 8, 16, 32, …);
•M
 elk is een uitstekende voedingsbron voor
bacteriën;
•D
 oor temperatuurverlaging wordt de verdub
beling geremd, maar nooit volledig gestopt;
• Vuil in de melkapparatuur (kalk, eiwit, biofilms
(hardnekkige, soms onzichtbare, zelfgevormde
‘behuizing’ van bacteriën) zijn voeding en
schuilplaats voor bacteriën en altijd verdacht,
hoe klein het residu ook mag zijn.
Bovengenoemde aspecten verklaren dat
kiemgetallen soms zo razendsnel kunnen
oplopen en aanhouden.

•D
 e installatie en het melkproces: bacteriën die
vanuit de installatie en het melkproces worden
meegegeven en het kiemgetal van de melk
beïnvloeden;
•D
 e melktank en melkleiding: een zeer belang
rijke schakel in relatie tot kiemgetallen, omdat
hier sprake is van blijvend contact met de
melk. Bacteriën vinden daar een constant aanwezige voedingsbron en leefomgeving.
Het is voor de veehouder van belang bij zijn
speurtocht altijd voor ogen te houden dat de
karakteristieken van bacteriën constant aan de
orde zijn: niet met het blote oog waarneembaar,
zeer snel vermeerderend en kleine besmettingshaarden kunnen al genoeg zijn voor te hoge
kiemgetallen.
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Koe en stal (omgeving)
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Koe en stal
De melkkwaliteit wordt beïnvloed door hygiëne voor, tijdens en
na het melkproces en de hygiëne van de melkleidingen en -opslag.

Het spreekt voor zich dat de koe geen extreme
vuildrager mag zijn vanuit de omgeving. Dat
doet een beroep op de algemene hygiëne in
de stal, zoals:
• Reinheid van de ligboxen (vooral droog);
•	Reinheid van de roosters/vloeren (schoon);
•	Reinheid van de koe (geschoren uiers,
schoon);
• 	Kwaliteit van de voorbehandeling
(mate van verwijderen van omgevingsvuil);
• 	Bestrijding van plaagdieren zoals vliegen
(dragen bacteriën over).

Het belang van een goede stalhygiëne
en -beheersing is essentieel voor een goed
functionerende melkveehouderij. Droog en
schoon zijn de sleutelwoorden.
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Hygiëne voor, tijdens
en na het melkproces
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De installatie en
het melkproces
Het melkproces kent twee vormen: conventioneel melken en
robotmelken. Bij het conventionele melkproces is de mens
betrokken bij het voorbereiden van de koe op het melken, het
aansluiten van de koe op de melkmachine en de afwikkeling van
het melkproces. Bij robotmelken zijn alle voorgaande stappen
geautomatiseerd en komt de mens er in principe niet in voor1.
Een installatie moet aan de wettelijke en
praktische eisen voldoen. Het is tenslotte
een levensmiddelenverwerkingsmachine.
Doel is in ieder geval om het kiemgetal onder
controle te houden en de melk met behoud
van kwaliteit te verwerken. Automatiseren
betekent niet dat de aandacht mag verslappen.
Een goede borging van kwaliteitsparameters
moet altijd aan de orde zijn.

1

Daarbij dient men in ogenschouw te nemen
dat de volgende zaken invloed kunnen hebben
op het kiemgetal:
• Voorbehandeling;
• 	 Melkproces;
• 	 (Preventief) onderhoud van de installatie;
• 	 Kritische onderdelen;
• 	 Reiniging en desinfectie;
• 	 Melkkoeltank;
• Water en waterkwaliteit.


Ongeacht
de vorm van het melkproces, heeft u als producent van melk (een levensmiddel van dierlijke oorsprong) een verantwoordelijkheid voor
het toepassen van de juiste hygiënevoorschriften. Zie voor meer informatie over de wettelijke verplichting verordening 853/2004.
Deze kunt u vinden via https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
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Voorbehandeling
Robotmelken

Conventioneel melken

Robotmelken is een proces waarbij het gehele
melkproces, en dus ook de aansluiting van de
koe op de installatie, automatisch plaatsvindt.
Dat laatste vergt een juiste instelling van de
voorbehandelingstechniek. Dat geldt voor zowel
borstelbehandeling als behandeling in de tepelbeker. Besparen op voorbehandelen (tijd, middelen, techniek en/of frequentie) is zeker niet
aan te raden. Leveranciers hebben kennis en
ervaring en baseren hun installatieinstellingen
hierop. De afstellingen zelf regelmatig controleren en eventueel corrigeren is geen overbodige
luxe.

Hier is normaliter sprake van een handmatige
voorbehandeling. De spenen worden door de
melker beoordeeld en behandeld. Het begint
met persoonlijke hygiëne (handhygiëne en
melkershandschoenen) en goede reiniging
van de spenen met deugdelijke materialen.
Vochtige voorbehandeling, zoals met schuim
of een desinfectiedoek, hebben aangetoond
effectief te kunnen zijn. Overleg hierover met
uw leveranciers. Drogen van de spenen voor
aansluiting van het melkstel is zeer gewenst en
minimaliseert overdracht van speen naar melksysteem. De rol van de melker is hier uitermate
belangrijk waar het aankomt op kennis, disci
pline en consequent handelen.

Conventioneel melken

Vuile spenen die worden schoon
gemaakt.

Schone spenen die op de melk
installatie kunnen worden aangesloten.
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Melkproces
Robotmelken

Conventioneel melken

Het melkproces begint al bij de tepelvoeringen,
het aansluiten en instellingen van de melk
techniek. Het eindigt met uitmelken en na
behandelen. Leveranciers beschikken over
ruime kennis en kunnen assisteren bij de
afstelling van machine op dier en diergezondheid. Afwijkingen, zoals luchtzuigen, speenvereelting en vacuüm kunnen melkgift en
melkkwaliteit beïnvloeden.

Voor conventioneel melken gelden dezelfde
principes als voor robotmelken. Identieke
voorbeelden kunnen aangehaald worden:
tepelvoeringen, het aansluiten, melktechniek,
uitmelken en nabehandelen.

Bij robotmelken wordt gebruikt gemaakt van
geavanceerde managementprogramma’s.
Zorg dat deze goed begrepen en geïnter
preteerd worden. Het zijn juist deze data
die helpen het melkproces goed te sturen.

De melker speelt ook hier een belangrijke rol,
omdat deze de omstandigheden in de stal kan
koppelen met de beschikbare data van dier,
bemonsteringen en waarnemingen.
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(Preventief) onderhoud
Robotmelken

Conventioneel melken

Melkrobots zijn 24/7 in bedrijf en streven naar
een uptime van 100%. Een nagenoeg continue
productie vraagt consequent en preventief onderhoud. Verwaarlozing van dit aspect brengt
de dreiging van uitval en/of slecht functioneren
dichterbij.

Conventioneel melken baseert zich vaak op
interval. Tussen de melkbeurten zijn soms
pauzes van 8 tot 12 uur. Er is dus sprake van
piekmomenten, waar een beroep wordt gedaan
op het functioneren van de installatie.

Enerzijds dient er technisch (preventief) onderhoud gevoerd te worden om afwijkingen voor te
zijn. Let op dat voorkomen altijd beter is
dan genezen!
Anderzijds is er sprake van een vorm van operationeel onderhoud door de veehouder zelf,
waarbij tepelvoeringen, borstels, melkfilters en
aanverwante artikelen met regelmaat vervangen
dienen te worden. Voor allebei geldt dat het niet
tijdig onderhouden en vervangen leidt
tot achteruitgang van materiaalkwaliteiten
en achteruitgang in prestatie, met als gevolg
een verhoogd gevaar op afwijkingen in kiem
getallen. Typische voorbeelden van preventief
onderhoud zijn tepelvoeringen, melkfilters en
borstels.

De regels van technisch (preventief) onderhoud
wegen hierdoor net zo zwaar als bij
robotmelken.
Uiteraard zijn er de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voor de veehouder zelf.
Leveranciers van zogenaamde ‘slijtdelen’
geven aan hoe lang deze meegaan en wanneer
deze vervangen moeten worden. Deze hanteren
normen die er zijn om veehouders te behoeden
voor incidenten en vragen om opvolging.
Melkfilters, afdichtingen en tepelvoeringen zijn
voorbeelden van zulke slijtdelen en vragen om
tijdige vervanging, ook al lijken ze goed.
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Kritische onderdelen
Het betreft hier onderdelen die een verhoogd
risico vormen. Het zijn geen onderdelen die per
definitie vuil zijn, maar wel onderdelen die als
eerste opspelen bij afwijkingen in de hygiëne
parameters (reiniging, water). Denk hierbij aan
zaken, zoals rubberen pakkingen, koppelstukken, dode hoeken, klepzittingen, T-slangen,
melkmeters en vergelijkbaar. Zorg dat u de
kritische onderdelen kent en dat deze voldoende en regelmatig aandacht krijgen.
Leveranciers van installaties beschikken over
onderhouds- en checklijsten die geraadpleegd
kunnen worden. Ook bieden diverse onafhan
kelijke instanties dergelijke lijsten aan. Geen
overbodige luxe deze bij de hand te hebben
en regelmatig te gebruiken.

Vuile uitloop van een melktank.

Water
Water is onder andere nodig voor verwarming,
koeling, transport, reactie en mechanische
kracht. Uitermate belangrijk en nog veel te vaak
onderschat in de bijdrage tot een goede procesvoering en reiniging. Door het gebruik van
leidingwater wordt een bepaalde zekerheid veiliggesteld als het gaat om kwaliteit. Bronwater
is gebonden aan een wettelijke plicht dit periodiek te laten beoordelen. Onterecht wordt aangenomen dat daarmee de risico’s zijn weg

genomen. Denk hierbij aan slangen en leidingen
waarmee het water wordt getransporteerd
vanuit de leiding/bron naar de melkinstallatie.
Deze worden vaak over het hoofd gezien bij
de schoonmaak en kunnen een bron zijn voor
besmetting. Naast microbiologische kwaliteit,
heeft men ook te maken met de chemische
kwaliteit van het water, zoals waterhardheid,
mangaan- en ijzergehalte, en ook technische
kwaliteit (druk en capaciteit).

24

Reiniging en desinfectie
Gedurende het melkproces bouwt vervuiling
zich op. Om schoon te maken staan reinigingsmiddel (Chemie), temperatuur (Temperatuur),
mechanische kracht (Actie) en reinigingstijd
(Tijd) ter beschikking. Deze vier parameters,
ook wel bekend als TACT-parameters of de
Cirkel van Sinner, moeten goed op elkaar zijn
afgesteld.
Gaat er iets mis met een van de parameters,
dan zullen de andere drie parameters dat
moeten compenseren. Of het systeem wordt
niet goed schoon, wat meestal het geval is.
Vervuiling kan zich vervolgens langzaam op
bouwen en dan plotseling tot verhoogde kiemgetallen leiden. Typische aandachtspunten zijn
temperatuur (te laag), concentratie reinigingsmiddel (te laag of geen), reinigingsmiddel
(verkeerd middel, houdbaarheid verlopen,
bevroren) en mechanische kracht (bijv. te
weinig water, lekkage, slechte verdeling).
Tijdige en frequente reiniging, maar ook een
regelmatige controle is op zijn plaats en kan
al met simpele technieken zoals thermometer,
geleidbaarheidsmeter of pH-strips worden
uitgevoerd. Black-light zaklampen zijn ideale
hulpmiddelen ter controle op reinheid. Ondanks
het feit dat reiniging een geautomatiseerd
proces is, wordt een periodieke visuele beoordeling aanbevolen. Zie voor meer informatie
over reiniging en desinfectie pagina 33.

Robotmelken
Bij robotmelken wordt met regelmatige interval
gereinigd op basis van de wetenschap dat
bacteriën zich in een rap tempo kunnen vermenigvuldigen. Elke 8 tot 10 uur wordt als nood
zakelijk gezien om vervuilingsopbouw en potentiële bacteriegroei onder controle te houden.
Het advies is dan ook om drie keer per dag
te reinigen. Alkalisch en zuur reinigingsmiddel
wisselen elkaar in een vaste regelmaat af.
De intervallen en tijden respecteren is bijzonder
gewenst.

Conventioneel melken
Conventioneel melken wordt afgesloten door
een reiniging die nog vaak gebaseerd is op
traditionele chloorhoudende preparaten en loog.
Chloor is geen garantie voor bacteriologische
zekerheid. Na reiniging kent de installatie namelijk een periode van stilstand voordat deze weer
in bedrijf te worden genomen. Ook daar is
waakzaamheid geboden. Watersamenstellingen
bepalen hier de regelmaat waarmee een zuur
ingezet dient te worden. Het advies is om minimaal twee keer per week met zuur te reinigen.
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Geen hoog kiemgetal,
toch kwaliteitsproblemen
Een voorbeeld van een bacterie die ook bij niet-verhoogde
kiemgetallen problemen in de zuivelverwerking veroorzaakt,
is de boterzuurbacterie Clostridium tyrobutyricum. Deze bacterie
veroorzaakt het gebrek ‘laat los’: scheurvorming in kaas.
Dit gaat gepaard met geur- en smaakafwijkingen in de kaas
doordat deze bacterie boterzuur en gas produceert.
Boterzuurbacteriën zijn in de natuur wijdverspreid en kunnen worden aangetroffen in grond,
kuilvoer en stalbodems. Een slecht geconserveerde kuil en snijmaïs zijn belangrijke besmettingsbronnen.
Deze bacteriën vormen hitteresistente sporen
die extreme omstandigheden zoals pasteurisatie
kunnen overleven. Zo kunnen de sporen in de
kaasmelk terecht komen, ontkiemen en in de
kaas voor problemen zorgen. Besmetting van
kaas met boterzuurbacteriën vindt altijd plaats

via de rauwe melk. De besmetting vindt plaats
wanneer tijdens het melken een met mest
of voerresten verontreinigde speen in contact
komt met de melk. Goede stalhygiëne en
schone melkapparatuur minimaliseren de
hoeveelheid bacteriesporen in de melk.
Let op dat bij conventioneel melken
wederom de noodzaak van hygiënisch
handelen van de melker zwaar weegt, zoals
handschoenen, correcte voorbehandeling
en kleding.
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Melktank en
melkleiding
Dit onderwerp is belangrijk in relatie tot kiemgetallen.
Daar liggen diverse redenen aan ten grondslag:
•	
De melktank (en bij robotmelken ook de melkleiding) is (zijn) een constante voedingsbron
voor bacteriën door de nagenoeg continue
aanwezigheid van melk;
•	
Koeling van melk remt bacteriegroei. Gebreken
aan de koeling kunnen zeer snel gevolgen
hebben omdat de remmende factor dan niet
meer optimaal is;
•	Functionerende tankwacht: deze houdt de
temperatuur bij in de melktank en zorgt dat
deze binnen drie uur op temperatuur komt;
•	
Het is de plaats waar regelmatig twee leve-
ranciers (melkinstallatie en melktank) elkaar
ontmoeten en de aansluitingen en afstemmingen zeer nauw luisteren.

Vuile melkfilter.

•	
Melkfilters zijn een indicator van de reinheid
van de melk en zeggen daarmee ook iets over
de reinheid van stal, dier en proces. Melkfilters
filteren vervuiling uit de melk en daardoor kan
vervuiling makkelijk ophopen. Tijdig en regelmatig wisselen is geboden. Wanneer deze verwisseld moeten worden, is afhankelijk van het
soort melkfilter dat wordt gebruikt. Melkfilters
zijn visueel makkelijk te inspecteren en dienen
er zo wit mogelijk uit te komen na gebruik.
Let erop dat een wit filter niet automatisch
betekent dat er sprake is van een rein systeem.
Melkfilters zijn meestal gemaakt voor eenmalig
gebruik, maar tegenwoordig zijn ook herbruikbare melkfilters te verkrijgen. Zorg bij reiniging
ervoor dat het filter schoon is;

Vuil melkmachineonderdeel.
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•	
Niet elke melktank laat zich even makkelijk
reinigen. Bekende kritische onderdelen zijn
koppelstuk melkleiding-melktank, schaduw
zijde van sproeibol, bodemuitloop melktank
en schaduwzijden van roerwerk;
•	
Reinigingsmiddel niet volgens gebruiksaan
wijzing gebruikt;
•	
Reiniging van de melkmachine wordt door
de melkveehouder gedaan, terwijl de melktank
door de rijdendemelkontvangst-chauffeur
(RMO) wordt gedaan. De reiniging van de
melktank wordt niet altijd standaard door de
melkveehouder gecontroleerd waardoor soms
onduidelijk is wat er gedaan is (bijvoorbeeld
of er frequent genoeg zuur is toegepast);

alle onderdelen (reiniging, reinheid tank,
TACT).
Deze gebieden behoren tot een van de eerste
aandachtspunten bij de zoektocht naar verhoogde
kiemgetallen. Ook hier is het advies regelmatig
controle uit te voeren door onderdelen visueel
te beoordelen en eventueel te demonteren. Er
zijn checklijsten2 beschikbaar die helpen bij een
stapsgewijs onderzoek naar de herkomst van
afwijkende kiemgetallen.

•	Regelmatige controle melktank vereist voor

Oppervlakkige visuele inspectie is niet altijd voldoende en daarom dienen onderdelen diepgaand geïnspecteerd te worden.
2


Bijvoorbeeld:
https://www.boerenopeenkruispunt.be Zoek op deze site vervolgens naar 'kiemgetal'.
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Reiniging en
Desinfectie
De melkinstallatie wordt bij gebruik steeds ‘viezer’ doordat er
doordat er melkresten achterblijven. Aanwezige bacteriën en/of
bacteriesporen kunnen zich voeden met deze resten en zich
zodanig gaan vermeerderen dat er een onhoudbare situatie
ontstaat.
Voordat deze situatie ontstaat, moet daarom
gestopt worden en moet de melkinstallatie
schoon worden gemaakt. Van belang is dat er
geen melkresten overblijven zodat er vanaf ‘nul’
begonnen kan worden. Is dit niet het geval, dan
is het vragen om problemen.

•	
Zure reinigingsmiddelen worden onder meer
gebruikt voor het weghalen voor kalkachtige
en melksteenvervuilingen;

Dit vereist kennis van de te reinigen
vervuiling, namelijk:
•	
Melkresten die als vervuiling achterblijven
bevatten veel vet en eiwit;

•	
De mate van afwisseling tussen alkalisch en
zuur is afhankelijk van vele factoren (bijvoorbeeld de waterhardheid). Vraag bij uw leverancier na wat deze frequentie moet zijn.

•	
Daarom moet vaker met alkalische middelen
worden gereinigd dan met zure middelen;

•	
Alkalische middelen worden onder meer
gebruikt voor het weghalen van onder andere
vetten en eiwitten;

Vuil
Zichtbaar (99%)
Organisch

Vet

Eiwit

Onzichtbaar (1%)

Anorganisch

Zetmeel

Alkalisch product

Mineralen
• Kalk
• Roest

Mircobiologisch
• Bacteriën
• Schimmels
• Gisten
• Virussen

Zuur product

Desinfectie
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De reiniging zelf is een afstemming
van vier belangrijke TACT-parameters/
Cirkel van Sinner:
• Temperatuur van het reinigingsproces;
• Actie: mechanische kracht die gebruikt
wordt bij het reiniging, hier valt ook het
pompen onder;
• Chemie: het gebruik van reinigingsmiddel;
• Tijd: de tijd die gebruikt wordt voor het reinigingsproces.
Deze parameters hebben alle invloed op elkaar.
Als één parameter groter wordt, worden de andere parameters kleiner. De een reinigt met veel
hitte en kan daardoor de reinigingstijd, hoeveelheid reinigingsmiddel en hoeveelheid beweging
reduceren, de ander gebruikt minder hoge temperaturen en dient daardoor wat langer te reinigen of kiest een ander type reinigingsmiddel
of gebruikt meer mechanische kracht. Wanneer
eenmaal gekozen is voor een TACT-combinatie,
kan men niet zomaar omschakelen en bijvoorbeeld de temperatuur verlagen.

Installaties zijn zo ingesteld dat de reiniging
vanzelf loopt. Het blijft echter technologie,
die mede afhankelijk is van omgevingsfactoren
(waaronder lucht, water, chemie). In de praktijk
komt het vaak voor dat het daar regelmatig
mis gaat waardoor bijvoorbeeld de vereiste
reinigingstemperatuur niet wordt gehaald,
te kort wordt gereinigd, te weinig of helemaal
geen reinigingsmiddel wordt gedoseerd, er
onvoldoende actie is door te weinig of te
veel (melktank) vloeistof en het niet regelmatig
genoeg omschakelen van een alkalisch naar
een zuur middel.
Opbouw van vervuiling moet altijd worden
voorkomen. Het kiemgetal kan erdoor verhoogd
worden, maar ook het technisch functioneren
van de melkinstallatie kan verminderen. Het
schoonmaken van een melkinstallatie met op
gebouwde vervuiling is niet altijd even makkelijk
en kan veel tijd en energie vragen door bijvoorbeeld langdurig met verhoogde concentraties
reinigen, langer reinigen of tijdelijk met speciale
middelen. Het controleren van de TACT-parameters en van kritische onderdelen op reinheid is
belangrijk en wordt sterk aangeraden. De eerder
genoemde hulpmiddelen (zoals thermometer,
black-light zaklamp, geleidbaarheidsmeter en
pH-strips) kunnen daarbij helpen.
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Cirkel van Sinner/
TACT-parameters
Sinner, een Duitse chemicus, heeft het schoonmaakproces
schematisch voorgesteld in een cirkeldiagram: de Cirkel van
Sinner. Hij beschreef 4 factoren die van belang zijn bij het
reinigingsproces: chemie, beweging (mechanische kracht), tijd
en temperatuur. Deze factoren/parameters hebben alle invloed
op elkaar. Als één factor/parameter groter wordt, worden de
andere kleiner.
tijd
temperatuur
chemie
beweging

Voorbeeld 1
Er zit kalkaanslag op de sproeibol. U kunt dan
hard boenen met een vochtig schuursponsje om
de kalk eraf te krijgen. De factor beweging is dan
groot; de factoren tijd, chemie en temperatuur
zijn kleiner (zie onderstaand).

Voorbeeld 2
Als u een allesreiniger op een schuursponsje
doet, hoeft u minder hard te boenen en bent u
sneller klaar. De factor chemie wordt groter, de
factoren beweging en tijd kleiner (zie onderstaand).

tijd

tijd

temperatuur

temperatuur

chemie

chemie

beweging

beweging
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Wettelijk kader
desinfectiemiddelen
Reinigingsmiddelen met een desinfectieclaim vallen
onder de biocidenwetgeving, net zoals bijvoorbeeld vele
uierverzorgings- en klauwverzorgingsmiddelen. Is er sprake
van een desinfectieclaim, dan verlangt de overheid dat er
voldaan wordt aan regels.
Er dient bewijs aangeleverd te worden dat
deze producten voldoen aan gestelde normen.
Dat leidt tot een dossier met onder andere
een specificatie van:
• Werkzaamheid (afdodende eigenschappen);
• Veiligheid voor mens, dier en milieu;
• Gebruiksvoorschrift.
Op grond van een volledig dossier kan een
toelatingsnummer worden verkregen. Dit betekent dat er sprake is van een werkend en veilig
product dat door College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) is beoordeeld.

Het Ctgb is door de Nederlandse overheid
aangesteld om onder andere desinfectiemid
delen op voornoemde punten te beoordelen.
Het is voor de gebruikers veel gemakkelijker
geworden om te toetsen of een product toe
gelaten is voor een desinfectietoepassing en
onder welke (gebruiks)voorwaarden. Door
gebruik te maken van onafhankelijke informatiebronnen (etiket, toelatingsnummer) kan op on
afhankelijke wijze een controle uitgevoerd
worden. Op toelatingen.ctgb.nl kunt
u alle wettelijk toegelaten middelen vinden
met bijbehorende toegelaten toepassingen.
In sommige situaties kunnen er ook aanvullende
bovenwettelijke eisen gesteld worden vanuit bijvoorbeeld de zuivelonderneming.
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