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Visie voedselveiligheidsbeleid 
 

 
Binnen de kwaliteitsvolle totaalzorg en begeleiding stellen wij het welzijn van de bewoner centraal. 
Hieronder valt een onderbouwd HACCP – beleid voeren. We willen onze bewoners beschermen 
tegen eventuele ongemakken of ziekten waarvan onhygiënisch of vervuild voedsel de oorzaak zou 
kunnen zijn.  
 

We zijn er ons van bewust dat ons doelpubliek een gevoelige bevolkingsgroep is en dat een 
ernstig probleem met de hygiëne of een andere verontreiniging van het voedsel bij deze groep een 
veel kwalijker gevolg kan hebben dan bij gezonde volwassenen. Daarom is de samenstelling en de 
kwaliteit van het voedsel voor ouderen voor ons van primordiaal belang. 
 
Wij wensen te voldoen aan de wettelijke voorschriften alsook voorzorgsmaatregelen te 
treffen om de risico’s op besmetting tot een minimum te herleiden.  
Om dit te realiseren stellen wij kritische controlepunten op. Wij willen vermijden dat 
voedingsmiddelen gedurende het doorlopen van de verschillende opeenvolgende stappen binnen 
het voedingsproces, gecontamineerd worden. Wij willen de risico’s of gevaren inschatten 

gedurende het volledige proces volgens aard van het product en/of bereidingswijze, met het oog 
op het voorkamen of uitschakelen van een risico of het te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau. 
Hierdoor kunnen we een maximale veiligheidsgarantie aan onze bewoners aanbieden en de 
veiligheid van het voedsel garanderen. 
 
Wij willen op een hygiënische manier te werk gaan en de HACCP-principes respecteren en over 
een duidelijk, hanteerbaar onderhoudssysteem beschikken 
 
Wij wensen een evenwichtige en representatieve voeding aan te bieden aan onze bewoners 

door onder andere rekening te houden met hun wensen, behoeften en medische ongemakken.  
Afwisseling in het voedingspatroon en het kunnen aanbieden van dieetproducten vinden wij 
belangrijk.  


