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Nieuwe technieken voor reinigingsproblemen in Food & Pharma 
 
Op 16 en 23 april organiseert Agoria een opleiding over nieuwe reinigingstechnieken voor installaties van de 
voedingsindustrie en de farmaceutische industrie.  
 
Voor wie?  
De cursus richt zich tot de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie en de machinebouw (verantwoordelijken voor 
engineering en ontwerp, voor project managers en technische sales mensen) 
Door wie?  
De cursus wordt gegeven door dhr Wouter Burggraaf.  Dhr Burggraaf is sinds 1993 trainer, consultant hygiënisch ontwerp 
en heeft reeds meer dan 1.200 personen opgeleid. Hij is ook officiële trainer van de “European Hygienic Engineering & 
Design Group”. 
Wat is de inhoud?  
De cursus wordt gegeven vanuit de praktijk en ondersteund met videomateriaal en voorbeelden. Gezien de cursus zich richt 
tot technologische -, voedings- en farmaceutische industrie kunnen er interessante ervaringsuitwisselingen plaatsvinden. 
Volgende onderwerpen worden behandeld: 

 Reiniging  
o Vuiltype en hechting, Verwijderkracht en Chemie 
o Temperatuur, Waterkwaliteit  en Bereikbaarheid 

 Natte reinigingstechnieken  
o Cleaning In Place: basisstation, leidingwerk, objecten, validatie  
o Sterilisatie In Place: Thermische SIP en sSIP Stoomsterilisatie In Place 
o Pulsation 
o Ultrasound  
o High Power Ultrasound ( HPU ) 

 Droge reinigingstechnieken  
o Reinigingsprocedures voor vetten en eiwitten 
o Cryogeen ( droog ijs , CO2 )  
o Calciumcarbonaat  

 

 Hygiënisch ontwerp procesapparatuur ( EHEDG )  
o Vermijdregels en Afwateren  
o Materialen: Absorberend & niet absorberend  
o Corrosie, Chemische bestendigheid  
o Oppervlakte behandelingen en Lassen 

 
Kostprijs?  
De drie daagse opleiding kost 925 € (excl. btw) voor Agoria-leden en 1275 € (excl. btw) voor niet-leden 
Hierin is inbegrepen, de cursusmap, de maaltijden, koffie & frisdranken en de parking 
Hoe inschrijven?  
Door middel van bijgevoegd inschrijvingsformulier. Gelieve één inschrijvingsformulier per persoon te gebruiken. Agoria zal 
een globale factuur per bedrijf opstellen. Annuleren is kosteloos tot twee weken vóór de cursus, daarna wordt het volledige 
bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk. 
Wanneer? 
16 & 23 APRIL 2013 



 

 

Waar? 
Archipel, Tramstraat ,  Zwijnaarde –Gent  
Contactpersoon Agoria:  
Jeroen.vits@agoria.be 
 


