Hygiënecode checklist
voor gesprek en audit

Bij de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen
Door veilig om te gaan met het eten, voorkom je dat er mensen ziek van worden. Het is belangrijk dat je het
met je collega’s over voedselveilig werken hebt. Dit formulier kan als hulpmiddel gebruikt worden bij dit gesprek.
Daarnaast kan dit formulier gebruikt worden als checklist voor de Hygiënecode bij een audit over voedselveiligheid.
Deze audit kan door een interne deskundige uitgevoerd worden.

Hulpmiddel voor gesprek
Tijdens een gesprek met je collega’s over voedselveiligheid kun je van elkaar leren en afspraken maken. Dit formulier kun
je als hulpmiddel bij het gesprek gebruiken. Waar moeten we op letten? Welke afspraken maken we met elkaar? Wat gaat
goed en wat kan beter? Denk er ook aan mantelzorgers en vrijwilligers die meehelpen in de woonvorm hier bij te betrekken.
Neem dit formulier regelmatig samen door, bijvoorbeeld tijdens jullie werkoverleggen. Aan het einde van het formulier
staan nog een aantal vragen over registreren. Wat registreren we wel en wat niet?

Jaarlijkse audit
In organisaties moet jaarlijks een audit gedaan worden om te toetsen of aan de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in
woonvormen’ voldaan wordt. Door het invullen van dit formulier kan worden aangetoond dat de organisatie audits uitvoert.
Neem standaard alle locaties elk jaar mee. Als sprake is van veel locaties binnen de organisatie kan mogelijk per jaar bij een
aantal locaties een audit worden gedaan in plaats van bij alle. Of alle locaties jaarlijks meegenomen moeten worden, hangt af
van wat uit eerdere audits gekomen is. Zijn er wel of geen verbeterpunten gesignaleerd? Oftewel, zijn er veel oranje en rode
smileys? Als er verbeterpunten zijn gesignaleerd, is het wellicht beter op deze locatie meer dan eens per jaar een audit te doen.
Zijn er geen verbeterpunten, dan is wellicht om het jaar voldoende.

Interne of externe deskundige
De audit kan worden gedaan door de HACCP-deskundige van de eigen organisatie, door een collega, door een HACCPdeskundige van een andere organisatie, of door een extern bureau. Degene die de audit uitvoert, moet de Hygiënecode
goed kennen en weten hoe de audit uitgevoerd moet worden. Verder moet degene voldoende onafhankelijk zijn van het
werk dat hij of zij beoordeelt. Hij of zij mag dus niet zelf in de betreffende keuken van de woonvorm werken.

Meer informatie
Hebben jullie vragen? Kijk dan eerst eens op de website www.voedingscentrum.nl/hygienecode bij de veel gestelde vragen.
Staat jullie vraag er niet tussen? Stel dan je vraag over de Hygiënecode:
n 
Telefonisch op maandag van 13:00 tot 17:00 uur en donderdag van 10:00 tot 13:00 uur, via telefoonnummer (070) 306 88 88
n 
Door te mailen naar professionals@voedingscentrum.nl

Veel succes!

Datum:
Ingevuld door:
Afdeling:

Beleid van de organisatie
Paragraaf
Hygiënecode
§11.2

Onderwerp

n

n

Antwoorden

 eeft de organisatie beleid opgesteld
H
over hygiëne en voedselveiligheid?
 at staat er in dit beleid?
W

o Weet niet te benoemen
o De organisatie heeft hierover geen beleid
o Weet te benoemen dat dit zo is, maar
weet niet goed wat hier in staat
o
o
o
o

Weet te benoemen dat dit zo is
Kwaliteitswet zorginstellingen
Veilige maaltijd bereiden
1x per jaar wordt audit uitgevoerd

Opmerkingen:

§11.2

n

n

 eeft de organisatie, of jouw locatie,
H
een HACCP-deskundige of HACCP-team?
Z o ja, kun je ook aangeven wie dit is,
of wie er in dit team zitten?

o Nee, de organisatie heeft geen
HACCP-deskundige of HACCP-team
o Ja, maar weet niet te benoemen wie
dit is/zijn
o Ja, en weet te benoemen wie dit is/zijn

Opmerkingen:
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Waardering

Deskundigheid personeel
Paragraaf
Hygiënecode
§11.3

Onderwerp

n

n
n

Antwoorden

 un je vertellen op welke manier je bij
K
jouw werkzaamheden te maken hebt met
hygiënisch en voedselveilig handelen?
Waarom is dat belangrijk?
En hoe heb je deze kennis gekregen?

Waardering

o Weet niet te benoemen
o
o
o
o

Weet te benoemen
Bewust zijn dat mensen ziek kunnen worden
Instructies gelezen
Voornamelijk gezond verstand;
geen (opfris)cursussen, instructiefilm, spel
of E-learning gevolgd

o
o
o
o

Weet te benoemen
Bewust zijn dat mensen ziek kunnen worden
Instructies gelezen
D.m.v. scholing, juiste manier van hygiënisch
werken: instructiefilm, spel, e-learning

Opmerkingen:

§11.4

n

 aar kun je de Hygiënecode voor de
W
voedingsverzorging in woonvormen
of andere instructies vinden?

o Weet niet te benoemen
o Weet waar het ligt, of is opgeslagen
in het kwaliteitssysteem van de organisatie,
en heeft toegang tot deze instructies

Opmerkingen:
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Boodschappen doen
Paragraaf
Hygiënecode
§2.3

Onderwerp

n

n

n

Antwoorden

 at is de algemene instructie voor
W
gekoelde en diepgevroren producten?
E n indien deze producten zelf worden
gekocht?
Worden deze instructies opgevolgd?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructies
worden niet opgevolgd
o Moeten zo snel mogelijk in de koelkast of
vriezer gezet worden
o Indien zelf inkopen van toepassing: korte
reistijd winkel naar huis. Bij warm weer
wordt koeltas gebruikt.
o Ja, deze instructies worden ook opgevolgd

Opmerkingen:

§2.3

n

n

n

n

 an welke producten moet de temperatuur o Weet niet te benoemen, maar wel van
V
bij levering worden gemeten?
toepassing
Op welke temperatuur moeten deze
o Weet te benoemen, maar instructies worden
producten zijn?
niet opgevolgd
 oe vaak moet de temperatuur gemeten
H
worden?
o Weet niet te benoemen, maar is ook niet
van toepassing
Worden deze instructies ook opgevolgd?
o Bij gekoelde producten: ≤ 7 °C
(NB: voor bakkerswaren andere eisen)
o Diepgevroren producten: ≤ -15 °C
o Warm geleverde kant-en-klare maaltijden:
≥ 60 °C
o Bij dagelijkse levering; 1x per week wordt
temperatuur gemeten
o Deze instructies worden ook opgevolgd

Opmerkingen:
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Waardering

Bewaren van levensmiddelen
Paragraaf
Hygiënecode
§3.2/3.3

Onderwerp

n

n

n

Antwoorden

 at kun je vertellen over de
W
houdbaarheidstermijn van producten?
 at doe je als de houdbaarheidsdatum is
W
verstreken?
 eet je de houdbaarheid van producten
W
na openen?

o Weet niet te benoemen
o THT ten minste houdbaar tot, TGT te
gebruiken tot en let altijd op deze data
o Als data verlopen zijn, gooi ik weg
o Weet ongeveer hoe lang producten
houdbaar zijn na opening (NB: stickeren kan
helpen, maar is niet verplicht!)
oW
 eet de betekenis van THT en TGT en
let altijd op deze data
o Als TGT is verlopen altijd weg. Bij THT
gebruik van zintuigen, maar bij bederfelijke
producten zoals vleeswaren wordt het ook
weggegooid na verlopen THT
o Let ook goed op bewaaradvies (zoals koel,
donker en droog bewaren) en weet
houdbaarheid van producten na opening.
(NB: stickeren kan helpen, maar is niet
verplicht!)
o FiFo-systeem wordt gebruikt

Opmerkingen:

§3.3

n

 at kun je vertellen over het stickeren
W
van producten?

o Weet niet te benoemen
o Weet niet wat de afspraken zijn
o Stickert alles, maar weet niet waarom
o Weet goed te benoemen waarom dit wel
of niet gedaan wordt
o Afspraken met het team hierover zijn
duidelijk; bijvoorbeeld alleen geopende
gekoelde/bevroren producten die niet
voorzien zijn van een datum, zoals
vleeswaren in een apart bakje

Opmerkingen:
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Waardering

Bewaren van levensmiddelen
Paragraaf
Hygiënecode
§3.3/3.4

Onderwerp

n

n

Antwoorden

 elke temperatuur dient de koelkast te
W
hebben en welke temperatuur de vriezer?
Worden deze instructies ook opgevolgd?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructies
worden niet opgevolgd
o Koelkast: max 7 °C
o Vriezer: ten hoogste -15 °C
o Ja, de koelkast en de vriezer staan op
maximaal deze temperatuur
o Koelkast; max 7 °C, voorkeur 4 °C
o Vriezer: ten hoogste -18 °C
o Ja, de koelkast en de vriezer zijn op de
goede temperatuur

Opmerkingen:

§3.3

n

 oe vaak wordt de temperatuur van
H
de koelkast en vriezer gecontroleerd?

o Weet niet te benoemen
o Nooit of (heel) soms
o Koelkast: er wordt regelmatig op het display
van de koelkast en vriezer gekeken
o Koelkast: elke dag gecheckt
o Vriezer: elke keer bij openen

Opmerkingen:

6

Hygiënecode checklist voor gesprek en audit

Waardering

Hygiënische werkwijze en persoonlijke hygiëne
Paragraaf
Hygiënecode
§4.1

Onderwerp

n

n

Antwoorden

 oe vaak worden vaatwasdoekjes,
H
hand- en theedoeken verschoond?
 oe worden deze gewassen?
H

o Weet niet te benoemen
o Elke dag
o Op 30 of 40 °C gewassen of weet dit niet
o Elke dag
o Bij erg vervuilde doeken gelijk verschonen
o Worden altijd op 60 °C gewassen

Opmerkingen:

§4.2

n

n

 at zijn de instructies m.b.t.
W
persoonlijke hygiëne (handen wassen,
sieraden, wondjes)
Worden deze instructies ook opgevolgd?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar wordt helemaal
niet opgevolgd
o
o
o
o

Was regelmatig je handen
Draag geen handsieraden
Gebruik een pleister bij wondjes
Ja, deze instructies worden nagenoeg
volledig opgevolgd

o Was je handen voor: het bereiden van eten
o Was je handen na: toiletbezoek, bewerken
rauw vlees, vis, gevogelte, vuile groente,
contact met besmette oppervlakken,
neussnuiten, hoesten, niezen. Contact met
huisdieren, wisselen van werkzaamheden,
het verzorgen van een zieke
o Draag geen handsieraden
o Gebruik waterafstotende pleister en
deze verschonen indien vuil
o Ja, deze instructies worden volledig
opgevolgd
Opmerkingen:
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Waardering

Hygiënische werkwijze en persoonlijke hygiëne
Paragraaf
Hygiënecode
§4.2

Onderwerp

n

Antwoorden

 elke faciliteiten zijn er om de handen
W
goed te wassen?

Waardering

o Weet niet te benoemen
o Handenwasgelegenheid
o
o
o
o

Werkinstructie handenwassen
Wegwerp handdoekjes
Handenwasgelegenheid met arm bediening
Zeepdispenser

Opmerkingen:

bron: RIVM
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Voorbereiden
Paragraaf
Hygiënecode
§5.1

Onderwerp

n
n

Antwoorden

 oe moeten producten ontdooid worden?
H
 orden deze instructies ook opgevolgd?
W

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructies worden
niet opgevolgd
o Onafgedekt buiten de koelkast
o Afgedekt, in koelkast
o Onderin de koelkast
o Magnetron ontdooien kan ook, daarna wel
direct bereiden
o Ja, deze instructies worden ook opgevolgd

Opmerkingen:

§5.2

n

n
n

 elke instructies zijn er voor het werken
W
met rauw voedsel (bijv. groente en vlees)?
 aarom zijn deze instructies belangrijk?
W
 orden deze instructies ook opgevolgd?
W

 eet niet te benoemen, of instructies
oW
worden niet opgevolgd
o Weet te benoemen, maar instructies
worden niet opgevolgd
oR
 auwe en bereide producten gescheiden,
bijvoorbeeld met verschillende snijplanken
o Om kruisbesmetting te voorkomen
o Ja, de instructies worden opgevolgd
 auwe en bereide producten gescheiden,
oR
bijvoorbeeld met verschillende snijplanken
en open producten worden afgedekt
o Groente, fruit, verse kruiden en
kiemgroenten goed wassen
o Wachttijd tijdens voorbereiding? Weer
afgedekt in koeling
o Om kruisbesmetting te voorkomen
o Ja, deze instructies worden opgevolgd

Opmerkingen:
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Waardering

Voedselbereiding: verhitten
Paragraaf
Hygiënecode
§6.3

Onderwerp

n
n

n

Antwoorden

 anneer zijn producten voldoende verhit?
W
 anneer is vlees, vis en gevogelte
W
voldoende verhit?
 orden deze instructies ook opgevolgd?
W

 eet niet te benoemen
oW
o Weet te benoemen, maar instructies
worden niet opgevolgd
o P roducten moeten helemaal gaar zijn
o Ja, deze instructie wordt ook opgevolgd
o P roducten moeten helemaal gaar zijn. Bij
spiegelei en gekookt ei, is het laten stollen
van de dooier aan te bevelen
o Vlees, kip, vis en schaal- en schelpdieren
moeten worden verhit tot de kern gaar is
(ten minste 75 °C in de kern)
o Benoemt de kleur wit bij vis en gevogelte,
grijs bij vlees
o Ja, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:

§6.3.3

n

n

 elke temperatuur moet worden
W
aangehouden bij frituren?
 ordt deze instructie ook opgevolgd?
W

o Weet niet te benoemen
o 180-190 °C
o Weet te benoemen maar instructie
wordt niet opgevolgd
o 175 °C
o Ja, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:

§6.5

n

n

H
 oe lang mag je restjes buiten de koeling
bewaren?
Wordt deze instructie ook opgevolgd?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructie
wordt niet opgevolgd
o Maximaal 1 uur
o Ja, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:
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Waardering

Voedselbereiding: koude gerechten
Paragraaf
Hygiënecode
§7.1

Onderwerp

n

n

Antwoorden

 elke temperatuur mogen koude
W
gerechten ten hoogste hebben?
 ordt deze instructie ook opgevolgd?
W

oW
 eet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructie wordt
niet opgevolgd
o7
 °C
o J a, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:

§7.1

n

 at zijn mogelijk risicovolle producten voor o Weet niet te benoemen
W
bewoners in woonvormen? En waarom?
o Producten met rauw vlees
o Mensen met een verminderde weerstand
kunnen hier eerder ziek van worden
(kinderen, zwangeren, ouderen)
o Producten met rauw vlees, gerookte vis,
rauwe melk, rauw ei of rauwe kiemgroente
o Mensen met een verminderde weerstand
kunnen hier eerder ziek van worden
(kinderen, zwangeren, ouderen)

Opmerkingen:
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Waardering

Opwarmen, serveren en consumeren
Paragraaf
Hygiënecode
§8.1

Onderwerp

n

n

Antwoorden

 at is de minimum temperatuur van
W
warme gerechten als deze geserveerd
worden?
 ordt deze instructie ook opgevolgd?
W

oW
 eet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructie
wordt niet opgevolgd
o6
 0 °C
o J a, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:

§8.2

n

n

 at zijn de instructies bij het opwarmen
W
van gerechten?
Worden deze instructies ook opgevolgd?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructies
worden niet opgevolgd
o Verhit door en door tot minstens 60 °C
o Niet bewaren
o Ja, deze instructies worden ook opgevolgd
o Verhit door en door tot minstens 60 °C
o Moet binnen 1 uur op 60 °C zijn, anders
doorverhitten tot 75 °C
o Direct consumeren en niet bewaren
o Ja, deze instructies worden ook opgevolgd

Opmerkingen:

§8.2

n

 oe lang mag een koud gerecht buiten
H
de koeling zijn en wat doe je als dit
tijdsbestek verstreken is?

o Weet niet te benoemen
o Weet te benoemen, maar instructie
wordt niet opgevolgd
o Maximaal 2 uur, hierna weggooien
o Ja, deze instructie wordt ook opgevolgd

Opmerkingen:
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Waardering

Afruimen en afwassen
Paragraaf
Hygiënecode
§9.1./9.2

Onderwerp

n
n

Antwoorden

 oe wordt afgewassen?
H
Hoe vaak worden vuilnisemmers geleegd?

Waardering

o Weet niet te benoemen
o Wordt niet goed afgewassen
o Weet te benoemen
o Wordt goed afgewassen
o Emmers: geen voetpedaal en
niet elke dag geleegd
o Weet te benoemen
o Er is eventueel een schoonmaak methode
o Er wordt handmatig afgewassen met heet
water en zeep, of er wordt gebruik gemaakt
van afwasmachine
o Emmers: voetpedaal en elke dag geleegd

Opmerkingen:

Schoonmaak/onderhoud
Paragraaf
Hygiënecode
§10.1

Onderwerp

n

n
n

Antwoorden

 oe wordt ervoor gezorgd dat de keuken
H
schoon blijft?
Z iet alles er schoon uit?
 ordt er aan wering van ongedierte
W
gedaan?

o Weet niet te benoemen
o Er wordt niet regelmatig schoongemaakt
o Er wordt niet aan ongedierte bestrijding
gedaan
o Er wordt regelmatig schoongemaakt
o Er is hier eventueel een schoonmaakschema
voor
o Er zijn onderlinge afspraken hoe en wanneer
er schoongemaakt wordt
o Keuken ziet er schoon uit
o Er wordt aan ongedierte wering gedaan

Opmerkingen:
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Waardering

Tot Slot
In 2016 zijn een aantal punten in hoofdstuk 11 van de Hygiënecode verhelderd. In deze editie van de Hygiënecode is
bijvoorbeeld duidelijker aangeven dat er geen registratieplicht is. Registreren mag wel, maar het moet niet. Hieronder staan
een aantal vragen waarmee bekeken kan worden of er onnodige registraties bijgehouden worden. Misschien helpt het als
(een aantal van) onderstaande registraties geschrapt worden?:
a. Worden er in de woonvorm temperatuurlijsten van de koelkast bijgehouden?

ja / nee

b. Worden er in de woonvorm temperatuurlijsten van de diepvries bijgehouden?

ja / nee

c. Worden in de woonvorm alle (gekoelde, diepvries en ongekoelde) producten na opening gestickerd?

ja / nee

d. Alleen de gekoelde producten worden gestickerd

ja / nee

e. Alleen de diepvries producten worden gestickerd

ja / nee

f. Alleen de ongekoelde producten worden gestickerd

ja / nee

g. W
 ordt er in de woonvorm een schoonmaaklijst bijgehouden die wordt afgetekend als een
onderdeel is schoongemaakt?

ja / nee

h. Wordt bij verse bereiding van maaltijden altijd de kerntemperatuur van het vlees getemperatuurd?
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ja / nee

