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Samenvatting

Op 27 november 2009 werd een workshop georganiseerd voor diverse stakeholders van de
voedselketen (FAVV, Wetenschappelijk Comité en Raadgevend Comité van het FAVV, FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Hoge Gezondheidsraad,
sectoren, bedrijven, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, kabinet, …).
De doelstelling van de workshop bestond erin na te gaan in welke mate de status van de
voedselveiligheid (gedefinieerd vanuit het kader van maatschappelijke verwachtingen) kan
gemeten worden aan de hand van indicatoren.
Op de workshop werd het ‘Pressure-State-Response’ model voorgesteld en werden diverse
voorbeelden van indicatoren besproken.
De workshop heeft geleid tot een aantal aanbevelingen zoals:
- Er is nood aan een goede definiëring van voedselveiligheid en van de voedselketen.
- Er is nood aan een goede beschrijving van de scope van de barometer.
- Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het meten van de voedselveiligheid en
het meten van de volksgezondheid.
- Het is belangrijk het ketenconcept te betrekken bij de meting van de voedselveiligheid en
zich niet te beperken tot het meten van de eindpunt blootstelling.
- Er dient klaarheid geschapen te worden over de doelstelling van de barometer: is het een
informatief instrument of een beleidsinstrument?
- Indicatoren dienen representatief te zijn en eenvoudig te bepalen.
- Ook ‘Pressure’ factoren dienen gemeten te worden.
- De eigenlijke barometer voor de veiligheid van de voedselketen dient opgebouwd te zijn uit
de ‘Status’. Indicatoren voor de ‘Pressure’ en ‘Response’ zijn niet geschikt om opgenomen te
worden in de barometer. De barometer dient uit 3 deelaspecten te bestaan, namelijk een
barometer voor de voedselveiligheid, een barometer voor de dierengezondheid en een
barometer voor de plantengezondheid.
Een synthese van de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de workshop is terug te
vinden in bijlage 1 (http://www.favvafsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2010/_documents/Advies282010_Bijlage1BrainstormingWorkshopFoodsafetyIndicatorsversie2NL.pdf) van het advies
28-2010 (http://www.favvafsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2010/_documents/ADVIES282010_NL_DOSSIER2009-09.pdf) van het Wetenschappelijk Comité.

