
15.30u Verwelkoming 
Ontvangst met koffie & frisdrank

16.00u Probleemstelling en afbakening van het 
onderwerp
Dr. ir. Guido Bresseleers, Directeur Onderzoek & 
Kwaliteit – Ter Beke NV

16.15u “Foreign Body Policy” door de bril van een 
voedingsbedrijf
ir. Peter Maes, Zaakvoerder – Quality Coaching

16.40u Beleid van het FAVV ten aanzien van vreemde 
voorwerpen in voedingsmiddelen.
Mevr. Katrien Erven, Attaché – Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen – Bestuur 
Controle – Afdeling Verwerking 

17.00u Wat als het ondanks alles toch verkeerd zou 
gaan?
Dhr. Dirk Ceulemans – Food Security vzw

17.20u Vreemde voorwerpen geïdentificeerd met een 
micro-bril
Prof. dr. ir. Frédéric Depypere – Laboratorium FTE 
– UGent

17.40u Wat als het mis gaat : waar ligt de 
aansprakelijkheid en hoe best verzekeren ?
Dhr. Filip Larrea, Senior Client Advisor – Marsh nv

18.00u Pauze met broodjes
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Beter voorkomen dan voorkomen
Studienamiddag – 29 maart 2012 – Ingenieurshuis, Antwerpen

 www.ie-net.be/vreemdevoorwerpen meer recente info en inschrijven:

Algemene Inlichtingen

Datum:
29 maart 2012

Plaats:
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
(Middenparking en Singel zijn gratis. Op de Desguinlei en 
omliggende straten geldt betalend parkeren - 3,50 euro/
dagticket)

Inschrijvingen:
Bij voorkeur vóór 22 maart 2012 online
via de website www.ie-net.be/vreemdevoorwerpen

Deelnemingsbijdragen
€ 135
€ 115 voor leden KVIV-VIK
€ 115 voor leden Flanders’ FOOD
€ 115 voor bedrijfsleden
€ 95 voor ambtenaren / leraars / 65+, lid van KVIV-VIK
€ 25 voor studenten (1ste diploma)

Telkens te verhogen met 21% BTW

Deze bijdrage geeft recht op de teksten van de 
voordrachten, koffi e en broodjes

Er worden geen bevestigingen gestuurd.
Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

Organisatie & Inlichtingen: 
ie-net vzw
Ingenieurshuis
Christine Mortelmans, coördinator
Tel. : 03 260 08 63
E-mail : christine.mortelmans@ie-net.be
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Programma

Situering van het onderwerp 
Vreemde voorwerpen, “Foreign bodies” of “Corps 
étrangers” – ook de Engelse of Franse terminologie wordt 
algemeen gebruikt – zijn steevast onderdeel van de top 
3 oorzaken van klantenklachten in de voedingsindustrie. 
Terecht of niet, het voorkomen van vreemde 
voorwerpen wordt dikwijls geassocieerd met een falende 
kwaliteitsborging. Vreemde voorwerpen hebben een hoge 
visibiliteit, zij geven aanleiding tot soms zeer emotionele 
reacties vanwege consumenten, zij zijn mogelijks oorzaak 
van ernstige incidenten en zij schaden onmiskenbaar het 
imago van het bedrijf.

De druk op levensmiddelenproducenten met betrekking 
tot vreemde voorwerpen neemt dan ook toe; consumenten 
zijn minder begripvol, klantenklachten worden meer 
repressief, eisen in het kader van certificering worden 
stringenter, de controlerende overheid is minder 
tolerant en claims met betrekking tot fysische of morele 
schadevergoeding zitten in de lift. Geen wonder dat 
producenten veel aandacht besteden aan het voorkomen 
van vreemde voorwerpen.

Tijd voor een stand van zaken. De producent van 
levensmiddelen zit soms met de handen in het haar. 
Daarbij botst hij op de limieten van het vermijdbare 
of detecteerbare, stelt hij zich de vraag of het 
probleem überhaupt wel oplosbaar is en tot waar zijn 
verantwoordelijkheid gaat. Hoe het probleem van vreemde 
voorwerpen nog meer terugdringen?

VREEMDE VOORWERPEN 
IN VOEDINGSMIDDELEN

Beter voorkomen dan voorkomen

Studienamiddag
29 maart 2012

Ingenieurshuis, Antwerpen

Genootschap Voeding i.s.m. 
Flanders’ FOOD en m.m.v. Sensors For Food

18.30u Foreign body sorting by vision
Ing. Johan Germeys, Sales manager – BEST Sorting

19.00u ‘Kennis’…een belangrijke voorwaarde voor een 
succesvol metaaldetectie- en X-ray programma
Dhr. Joram van der Heijden, Account manager – 
MettlerToledo Product Inspection BV

19.30u Hyperspectral Imaging: detectie van moeilijke 
gevallen en nog méér…
Dr. ir. Bart De Ketelaere  –  MeBioS – K.U.Leuven

19.50u Laatste vragen & Discussie

20.00u Einde met een laatste glaasje

Deze studienamiddag beoogt op deze vragen een 
antwoord te geven. De problematiek van vreemde 
voorwerpen wordt van verschillende kanten 
belicht met de bedoeling de deelnemers middelen 
aan te reiken voor een concrete aanpak.

Doelgroep
Deze namiddag richt zich tot diegenen die 
beroepshalve met de problematiek van vreemde 
voorwerpen geconfronteerd worden, en in het 
bijzonder tot verantwoordelijken voor kwaliteit, 
voedselveiligheid, productie en processing, alsook 
tot onderzoekers en professionals op het vlak van 
preventie en detectie van vreemde voorwerpen. 
Het is tegelijk een ideale gelegenheid om met 
collega’s het onderwerp te bespreken en concrete 
ervaringen uit te wisselen.

Dr. ir. Guido Bresseleers
Coördinator van de organiserende werkgroep
Prof. Dr. ir. Frédéric Depypere 
Dr. ir. Johan Hallaert
Prof. Em. Dr. ir. André Huyghebaert  
ir. Guy Lamon

Dr. ir. Geertrui Vlaemynck
Voorzitter Genootschap Voeding

Genootschap Voeding i.s.m. 
Flanders’ FOOD en m.m.v. Sensors For Food



De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de ie-net-factuur.
Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren 
gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% 
van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het 
volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is 
altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd.

Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen.

NAAM: MEVR./DHR.    

VOORNAAM:    

PRIVÉ-ADRES: STRAAT:   NR.:   BUS:  

 POSTNR.:   GEMEENTE:    

 TEL.:    

BEDRIJF: NAAM:     

 AFDELING:    

 FUNCTIE IN BEDRIJF:    

ADRES: STRAAT:      NR.:   BUS:  

 POSTNR.:   GEMEENTE:     

 TEL.:   FAX:   BTW NR.:    

E-MAIL:     

FACTUUR OPMAKEN OP NAAM VAN:    BEDRIJF / INSTELLING     PRIVÉ-ADRES
Uw adresgegevens worden door ie-net vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen 
houden van onze activiteiten en programma’s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op 
inzage, correctie of schrapping van de door ie-net bewaarde informatie. DATUM HANDTEKENING

 Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket 
van 2 deelnemers of meer van éénzelfde bedrijf/instantie.

(Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer)

www.ie-net.be/vreemdevoorwerpen

  € 135
 € 115 voor leden KVIV-VIK
 € 115 voor leden Flanders’ FOOD
 € 115 voor bedrijfsleden
 € 95 voor ambtenaren / leraars / 65+, lid van KVIV-VIK
 € 25 voor studenten (1ste diploma)

 

Telkens te verhogen met 21% BTW
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SCHRIJF NU IN

2 deelnemers per bedrijf aan 1 activiteit                        = 10 % korting!

ACTIE

Inschrijven bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link

OF eventueel door dit formulier:  • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
 • terug te faxen naar 03 216 06 89
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 • terug te faxen naar 03 216 06 89
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