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Farinose



Inleiding

• Farinose = Bakkersstoflong, bakkersastma

• Respiratoire beroepsziekte  beroepsastma

“Reversibele vernauwing van de luchtwegen, veroorzaakt door inhalatie van 
irriterende of allergene deeltjes of dampen op de werkvloer”

Beroepsastma

Niet 
immunologische 

beroepsastma
Allergische 

beroepsastma

30 % van de bakkerijen in 
België ooit geconfronteerd 
met Farinose
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https://www.youtube.com/watch?v=BPGKzUQOm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=BPGKzUQOm6Q


Definitie farinose

“Is een immunoglobuline E (IgE) gemedieerde allergische reactie ten 
opzichte van stoffen met een hoog molecuulgewicht die teruggevonden 
kunnen worden in de bakkerij”

• Wordt meestal veroorzaakt door meelstof

“Stof van tarwe en aan tarwe verwanten graansoorten, waaronder haver, 
gerst en rogge, welke ontstaat als gevolg van het malen of anderszins 
verwerken van dit graan” 
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Allergie

• Farinose = Allergie
“Reactie van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen (allergenen) 
zoals huisstofmijt, pollen, meelstof, etc. die op zichzelf onschadelijk zijn”

Allergeen
Dringt lichaam 
binnen via huid 

en/of 
ademhalingsstelsel

Immuunsysteem 
probeert allergenen 

onschadelijk te 
maken

Allergische reactie 
van het lichaam

Aanmaak van 
Antistoffen of 

Immuno-globulinen
(Ig) IgE IgA IgM

IgG IgD

IgE  bindt zich aan allergeen  vrijstelling 
histamine  openzetten bloedvaten, 

vernauwing bronchiën, afname hartactiviteit…

• Gezwollen 
neusslijmvlies

• Loopneus
• Benauwdheid
• Conjunctivitis
• Huiduitslag
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Allergenen

• In meelstof bevinden zich heel wat contaminanten, enzymen, chemische 
ingrediënten, smaakstoffen, additieven, etc. Mede verantwoordelijk voor de 
vorming van farinose

Ingrediënten die farinose kunnen 
veroorzaken

Voorbeelden

Bloem en granen Tarwe, gerst, rogge, boekweit, etc.
Additieven en enzymen die toegevoegd 
worden om de kwaliteit van het brood te 
verbeteren (meelverbeteraars)

Α-amylase, malt enzymen, cellulase, 
hemicellulase, xylanase, bewaarmiddelen, 
bleekmiddelen, antioxidanten, etc.

Andere allergenen
Gist, eieren of eipoeder, sesamzaden, noten, 
schimmels, mijten, bacteriële endotoxinen, 
etc. 6



Allergenen

• Voornaamste allergenen in meelstof
• (glyco)-proteïnen van de  granen 

• Hoofdzakelijk de albumine- en globulinefractie
• In mindere mate de gliadine- en glutelinefractie

• Enzymen
• Α-amylase

• Allergenen tussen de verschillende graansoorten 
verschillen soms zeer weinig van elkaar  !!kruisreactie!!
 Overgevoeligheid voor één soort meelstof veroorzaakt ook een 
overgevoeligheidsreactie voor een ander soort meelstof
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Symptomen

• De ontwikkeling van een allergie gebeurt in twee fasen:
• 1ste fase = Sensibilisatiefase  

 Immuunsysteem komt in aanraking met allergeen
 Lichaam komt in verhoogde staat van paraatheid

• 2de fase = elicitatiefase
 Bronchiale overgevoeligheid
Aanwezigheid van aantoonbare, allergische symptomen

• Na latentieperiode treden de symptomen op tekens de persoon in 
kwestie wordt blootgesteld aan het oorzakelijke agentia

Latentie- of sensibilisatieperiode
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Symptomen

• De meest frequent voorkomende symptomen zijn:
• Hoesten
• Piepende ademhaling
• Kortademigheid
• Heesheid
• Oogproblemen
• Conjunctivitis
• Rhinitis
• Sinusitis
• Astma
• Beklemmend gevoel ter hoogte van de borstkas
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Symptomen

• Symptomen die de patiënt zal vertonen wordt beïnvloed door:
• Type (meel)stof
• Dosis
• Blootstellingstijd
• Verscheidene genetische factoren

• Frequentie en intensiteit van de astmatische symptomen nemen 
doorgaans af zodra de blootstelling met het allergeen wordt 
stopgezet
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Frequentie van voorkomen

• Nederlands onderzoek: 
• 25 % werknemers bakkerij/meelfabriek 

IgE-antistoffen tegen tarwe
• 11,5 % te kampen met farinose

• Frans onderzoek
• In 20 % van de gevallen zou meelstof aan de 

basis liggen voor de ontwikkeling van 
beroepsastma

• Brits onderzoek
• Bij 14 % van de werknemers sensibilisatie 

voor meelstof

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

Neusklachten Oogklachten Benauwdheidsklachten werkgerelateerd
hoesten

Percentage aan symptomen gerelateerd aan farinose
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Farinose

• Longfunctietest
• Farinose leidt tevens tot 

een verminderde 
longfunctie

• Meest gebruikte test  = 
spirometrie
• Bepaald o.a. de hoeveelheid 

en de snelheid waarmee 
lucht de longen verlaat
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Allergische 
contactdermatitis



Definitie

• Allergische contactdermatitis = proteïne contactdermatitis
“Jeukende ontsteking van de huid (eczeem) na contact met een allergeen, 
gemedieerd door IgE-antilichamen”
• Huid reageert meestal op:

• (glyco)-proteïnen
• A-amylase en andere enzymen

• Aantasting van de huid vnl. ter hoogte van
• Handen
• Polsen
• Onderarmen
• Aangezicht 
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Symptomen

• Vorm van chronisch eczeem dat telkens opflakkert onder de vorm 
van urticariële of vesiculeuze erupties eczeem enkele minuten na 
contact van de huid met allergenen aanwezig in meelstof

• Voornaamste symptomen
• Verdikking van de huid
• Roodheid
• Zwelling 
• Blaasjes
• Schilfering
• krabletsels
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Factoren die invloed hebben op 
de prevalentie van farinose en 
allergische contactdermatitis



Type bakkerij

• Kans om farinose te ontwikkelen ligt hoger bij traditionele bakkers 
t.o.v. industriële bakkers
Traditionele bakkers werken meer uren per week
Traditionele bakkers werken een langere periode in de bakkerij
Blootstellingsgraad aan meelstof is doorgaans hoger in traditionele bakkerijen

• Traditionele bakkers
• Hebben frequenter één of meerdere positieve huidtesten (44,3 % vs. 32,7 %)
• Hebben 2,2 keer meer kans om allergische rhinitis te ontwikkelen
• Vertonen meer respiratoire symptomen zoals de productie van chronisch slijm 
• Nemen meer medicatie tegen astma
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Jobfunctie en uitvoerende taken

• Functies met de grootste blootstellingsgraad aan meelstof 
• Industriële bakkerijen: deegmakers, allround operator broodafdeling, 

technisch personeel, kuispersoneel
• Ambachtelijke bakkerijen: broodbakkers en de brood- en banketbakkers, 

technisch personeel, kuispersoneel

• Taken met de grootste blootstellingsgraad aan meelstof
• Bereiding van het deeg
• Werken met strooibloem
• Afwegen van grondstoffen
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Jobfunctie en uitvoerende taken

Jobomschrijving Aantal stalen
Gemiddelde 

(mg/m3)
Mediaan 
(mg/m3)

Minimum 
(mg/m3)

Maximum 
(mg/m3)

Verdeler 7 3,26 3,40 1,3 6,3

Ploegbaas 6 3,71 3,95 2,0 7,3

Tussenhandelaar 1 1,20 1,20

Mixer 8 4,00 3,25 1,3 18

Kneder 4 2,16 3,35 * 7,3

Afbakken oven 4 0,400 0,445 * 0,55

Stapelaar van pannen, 
bakvormen,… 1 1,20 1,20

Weger 3 5,56 7,80 1,1 20

Utiliteiten 1 0,840 0,840

distributie 6 X X A *

Ingenieurs/Technisch 
personeel 6 0,594 0,525 * 2,4

Kantoorpersoneel en 
plant management 4 - - A A

Kuispersoneel 20 2,51 1,45 0,55 64

*: Tussen 0,12 en 0,42 mg/m3 (gebaseerd op een gemiddeld staalvolume)
A: Minder dan 0,12 mg/m3 (gebaseerd op een gemiddeld staalvolume)
X: Geen van de stalen bonden zich boven de MQC-waarde
- : Geen van de stalen bevonden zich boven de MDC-waarde 19

Page et al. 2009



Blootstelling aan (meel)stof
Opname van (meel)stofpartikels via inhalatie



Definitie

• Definitie stof

“kleine, solide partikels, doorgaans met een diameter kleiner dan 75 µm, die zich 
vestigen onder hun eigen gewicht maar wel gedurende een bepaalde tijd kunnen 
blijven hangen” (ISO, 1995)

“kleine, droge, solide partikels die in de atmosfeer worden geprojecteerd door 
natuurlijke krachten zoals wind, vulkanische eruptie en mechanische of door de 
mens veroorzaakte processen zoals pletten, malen, boren, afbreken, scheppen, 
overbrengen, screening, inzakken en vegen” (IUPAC, 1990)

• Stof kan onderverdeeld worden in drie categorieën
• Inhaleerbaar stof
• Thoracaal stof
• Inadembaar stof
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Inhaleerbaar, thoracaal en 
inadembaar stof
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Binnendringen en depositie van 
meelstofpartikels in het ademhalingsstelsel

• Aerodynamische diameter van meelstof
• Spreiding: 5 -30 µm
• Meer dan 50 % van de partikels hebben een AD > 15 µm
In principe kunnen alle meelstofpartikels geïnhaleerd 

worden
De kleinste partikels kunnen tot diep in de bronchiën 

doordringen
Uit onderzoek blijkt dat 39 % van de inhaleerbare 

partikels thv de thorax blijft hangen  en dat het 
percentage aan inadembare partikels 19 % bedraagt. 
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Stofbeheersing 
in de bakkerij



Inleiding
• Volgens de wet van 4 augustus betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk is de werkgever verplicht om de nodige 
maatregelen te treffen om de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers in alle aspecten 
aangaande het werk te bevorderen

• KB 11 maart 2002 betreffende de bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers tegen de risico’s van chemische 
agentia op het werk  grenswaarden voor de 
beroepsmatige blootstelling aan graan- en meelstof  

Nood aan 
maatregelen om de 
veiligheid en de 
gezondheid van de 
werknemer te 
garanderen
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Risico-inventarisatie en evaluatie
• Belangrijk om de kans tot blootstelling met meelstof zo laag mogelijk te 

houden door bestaande risico’s te inventariseren en te evalueren
• Inventarisatie op systematische wijze

• Volledige werkomgeving scannen + visueel beoordelen van alle situaties
• Handelingen waarbij er veel stof wordt geproduceerd in kaart brengen
• Rekening houden met het gegeven dat sommige handelingen van zeer korte duur 

zijn maar wel een hoge piekbelasting kunnen teweegbrengen

• Beoordelen van de bronsterkte
• Factoren die de bronsterkte en daarmee de relevantie voor het blootstellingsrisico 

mede bepalen zijn:
• Of de blootstelling al dan niet continu is
• Of er al dan niet ventilatie aanwezig is en de effectiviteit van de ventilatie
• Of er al dan niet beheersmaatregelen aanwezig zijn
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Opstellen van een stofbeheersingsplan

• Vaststellen “punten van aandacht” in de bakkerij

• Op zoek gaan naar mogelijke oplossingen om de piek- en algemene 
blootstelling naar een aanvaardbaar niveau te brengen
• Afhankelijk 

• van de voorkeur bedrijf
• Bedrijfseconomische mogelijkheden

• In bakkerijen eerder sprake van piekblootstellingen aan meelstof 
tijdens specifieke werkzaamheden

Implementatie kan gevolgen hebben 
voor het totale productieproces en de 
werkomstandigheden 
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Opstellen van een stofbeheersingsplan

• Voornaamste werkzaamheden waar er sprake is van een 
piekblootstelling ontstaan tijdens:
• Het afwegen van grondstoffen
• Het storten van het meel (in de mengkuip)
• Het begin van het mengproces
• De manipulatie van lege zakken
• Het gebruik van strooibloem
• Het reinigen van de gecontamineerde werkplaats
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Opstellen van een stofbeheersingsplan

• Niveau van maatregelen die getroffen kunnen worden om de 
concentratie aan meelstof te verlagen
• Bronmaatregelen: Hierbij tracht de werkgever de eerste gevaren te voorkomen of 

indien mogelijk de oorzaak van het probleem weg te nemen. Denk maar 
bijvoorbeeld aan het vervangen van schadelijke stoffen door een veilig alternatief.

• Collectieve maatregelen: Indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn moet de 
werkgever collectieve maatregelen nemen zodoende het risico te beperken. 
Voorbeeld van collectieve maatregelen zijn ondermeer de installatie van een 
afzuigsysteem.

• Individuele maatregelen: Indien collectieve maatregelen niet kunnen toegepast 
worden of indien deze geen afdoende oplossing bieden moet de werkgever 
individuele maatregelen nemen. Voorbeelden hiervan zijn taakroulatie om zo aan 
risicospreiding te doen.

• Als laatste is de werkgever in de mogelijkheid om de werknemers persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan te bieden. Dit moet eerder bekeken worden als laatste 
redmiddel. Het is dus van belang om zoveel mogelijk bron- en collectieve 
maatregelen te treffen.
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Opstellen van een stofbeheersingsplan

• Type maatregelen die getroffen kunnen worden 
• Good housekeeping
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Persoonlijke hygiëne
• Technische maatregelen
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Good housekeeping



Inleiding

• Good housekeeping = voorzien van een hygiënische, gereinigde en 
geordende werkplek
• Zorgt voor een positief imago van het bedrijf
• Verhoogt de werkefficiëntie
• Verhoogt de productiviteit
• Verlaagd de hoeveelheid aan meelstof in de bakkerij

• Aanmaak van een draaiboek met daarin alle regels en te volgen 
stappen
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Reinigen van de werkplek

Door te reinigen met een bezem wordt 
zeer veel opvliegend meelstof 

gecreëerd dat geïnhaleerd kan worden

Vermijd het reinigen van werkbladen 
met een handborstel. Dit zorgt voor 

grote hoeveelheden aan inhaleerbaar 
meelstof ter hoogte van de 

ademhalingszone. Reinig altijd weg 
van en niet richting het aangezicht

Door te reinigen met een 
industriële stofzuiger wordt 
weinig opvliegend meelstof 

gecreëerd. 
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Persoonlijke hygiëne
• Meelstof niet alleen aanwezig in de bakkerij maar ook in privéwoning v/d bakker
Via kledij en schoeisel

• De hoogste concentratie aan meelstof kan teruggevonden worden in de 
slaapkamer
 Conc. meelstof 5 x hoger t.o.v. controlegroep
 Conc. α-amylase 9 x hoger t.o.v. controlegroep

• Relatie tussen specifieke kenmerken v/d woning, gedrag van de werknemer en 
de conc. aan meelstof in woning
• Vaste vloerbekleding
• Dragen van werkkledij/schoeisel thuis
• Thuis werkkledij wassen
• Niet douchen op werk maar thuis 

• Zorgt ervoor dat meelstof ook een potentieel gezondheidsrisico wordt voor 
huisgenoten 

Zorgt voor een verhoogde 
concentratie aan meelstof en 
allergenen in de privéwoning
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Collectieve 
beschermingsmiddelen



Afzuigsystemen

• Zuigt de rondzwevende meelstofdeeltjes op en voer ze af

• Aanschaf afwegen  kosten-batenanalyse

Kosten installatie en onderhoud

(Financiële) opbrengsten door lager 
werkverzuim, verhoogde 

werkefficiëntie, verminderde fysieke 
belasting, pretterige werkomgeving
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Afzuigsystemen
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Afzuigsystemen

• Beheersmaatregelen
• Beperkt de hoeveelheid aan meelstof in de lucht door gebruik te maken van 

een afzuigsysteem. Plaats de inlaat van het afzuigsysteem op een doordachte 
plaats om een maximaal effect te bekomen;

• Zorg hierbij voor een luchtsnelheid tussen 1 – 2,5 meter per seconde ter hoogte 
van de extractieplaats; 

• Plaatst een mano- of drukmeter ter hoogte van het afzuigpunt om te 
verzekeren dat de extractie correct verloopt;

• Zorg voor een kort afzuigsysteem. Vermijd lange en flexibele buizen;
• Controleer dagelijks het afzuigsysteem voor mogelijke lekken, slijtage en 

schade. Repareer schade ogenblikkelijk;
• Controleer wekelijks de werking van het afzuigsysteem en de drukmeters. 

Maak hierbij gebruik van de prestatiespecificatie van de fabrikant als 
referentie. Noteer alle informatie in een logboek.
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Afzuigsystemen

• Checklist voor werknemers
Volg steeds de standaardoperatieprocedure
Controleer of het afzuigsysteem aan staat en naar behoren werkt
Controleer de aanwezige drukmeters
Controleer dagelijks het afzuigsysteem op lekken, slijtage en schade
Rapporteer de bevindingen in het logboek en bij de leidinggevende(n)
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Persoonlijke 
beschermingsmiddelen



Definitie

• Wordt door KB 13 juni 2005 betreffende het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen gedefinieerd als

“iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of 
vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen één of meer 
risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, 
alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen”

• In ambachtelijke en industriële bakkerijen zijn voornamelijk
ademhalingsbeschermingsmiddelen aan te raden. Andere PBM’s
die aangewend kunnen worden zijn:
• Stofbril
• Handschoenen
• werkkleding

Voorkomen huidblootstelling  voorkomen 
ontwikkeling allergische contactdermatitis
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Stofmaskers en andere 
adembeschermingsmiddelen
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Stofmaskers en andere 
adembeschermingsmiddelen

• Checklist voor werknemers
Volg zorgvuldig de instructies over het correct gebruik, de maximale 

gebruiksfrequentie, de vervanging en het opbergen van de 
adembeschermingsmiddelen

Maak alleen gebruik van een FFP2 stofmasker bij taken met een korte 
tijdspanne waarbij er stof wordt gegenereerd

Vervang bij hoge blootstelling verwisselbare stoffilters dagelijks. Bij 
gemiddelde blootstelling tweemaal per week en bij een lage blootstelling om 
de twee weken

Maak gebruik van aangedreven adembescherming met aanblaasunit voor 
baard- en snordragers en/of langdurig gebruik

Bewaar het stofmasker steeds op een plaats die niet gecontamineerd is met stof 
en/of andere sensibiliserende agentia
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PBM’s om huidblootstelling te voorkomen: 
stofbril, handschoenen en werkkleding

• Voorkomen van allergische contactdermatitis

• Handelingen waarbij het gebruik van deze PBM’s aan te raden zijn:
• Tijdens het handmatig storten van zakken met meel, additieven en andere 

grondstoffen die mogelijks allergenen bevatten
• Tijdens het werken met strooibloem
• Tijdens de reiniging van de werkplaats en de binnenkant van de silo’s
• Tijdens de vervanging van de filters van de afzuiginstallatie indien aanwezig 

op het bedrijf
• Tijdens het gebruik van perslucht
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PBM’s om huidblootstelling te voorkomen: 
stofbril, handschoenen en werkkleding
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PBM’s om huidblootstelling te voorkomen: 
stofbril, handschoenen en werkkleding

• Maatregelen
• Stofbril/veiligheidsbril

• Kies voor een model dat goed aansluit, dit zowel aan de boven-, de onder- als de 
zijkanten;

• Kies voor een model waarvan de binnenruimte goed geventileerd kan worden tegen 
het beslaan van het glas.

• Werkkleding
• Draag de voorgeschreven werkkledij;
• Draag elke dag propere werkkleding en was de gebruikte werkkleding na elke 

werkdag;
• Tracht werk- en privékleding gescheiden te houden.
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PBM’s om huidblootstelling te voorkomen: 
stofbril, handschoenen en werkkleding

• Maatregelen
• Handschoenen

• Kies voor een goed passend model dat vervaardigd is uit het correcte materiaal;
• Gebruik handschoenen tijdens werkzaamheden waarbij er mogelijks contact is met 

meel(stof) en andere additieven;
• Vervang versleten handschoenen onmiddellijk;
• Gebruik wegwerphandschoenen slecht één keer;
• Bewaar handschoenen steeds op een plaats die niet gecontamineerd is met stof 

en/of andere sensibiliserende agens.
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Technische maatregelen



Het in ontvangst nemen en opslaan 
van grondstoffen

Het zakgoed is op een incorrecte wijze gestapeld en 
een deel van het zakgoed is gescheurd. Dit zorgt 

voor veel meelstof aan de buitenkant van het 
zakgoed dat kan opstuiven en vervolgens 

geïnhaleerd kan worden.

Het zakgoed is op de correcte wijze gestapeld. 
Gescheurde en beschadigde zakken zijn verwijderd uit 

het magazijn
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Openen en ledigen van zakgoed

Het zakgoed werd 
opengescheurd. Dit zorgt niet 
alleen tot een verhoogde kans 

tot morsen maar ook voor 
bijkomende moeilijkheden en 
stofvorming bij het ledigen.

De zak werd vanop een veel te 
grootte hoogte geledigd. 

Hierdoor wordt enorm veel 
stof gevormd dat geïnhaleerd 

kan worden.

Vermijd bruuske bewegingen 
tijdens het opvouwen van leeg 

zakgoed. Plaats nooit de 
opening van het zakgoed ter 
hoogte van het aangezicht.
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Openen en ledigen van zakgoed

Het zakgoed wordt op de 
correcte wijze geopend, zoals 
aangegeven op het zakgoed. 

De zak wordt op een rustige 
manier met de opening naar 
beneden in de kuip geplaatst 

en geledigd. Doordat de 
storthoogte beperkt is wordt 

er weinig opvliegend stof 
geproduceerd..

Het zakgoed wordt op een 
rustige manier opgevouwen 
met de opening weg van het 

aangezicht.
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Afwegen van grondstoffen

De grondstoffen worden vanop een vrij grote hoogte in de mengkom gegoten. Hierdoor wordt 
zeer veel opvliegend meelstof gecreëerd
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Afwegen van grondstoffen

De grondstoffen worden op een rustige wijze met behulp van een schep in de mengkom gebracht. De 
storthoogte wordt zoveel mogelijk bepekt. Op deze wijze wordt de stofvorming zoveel mogelijk 
vermeden
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Deegbereiding

De storthoogte is veel te hoog en het 
uitschudden van de meelgeleidingsslang 

gebeurd op een veel te hevige manier.

Droge ingrediënten worden met volle fors 
in de mengkuip gegooid wat heel wat stof 

met zich teweegbrengt. 
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Deegbereiding

De storthoogte is zo laag 
mogelijk. Het meel wordt op 

een rustige manier in de 
mengkuip gebracht

De droge ingrediënten worden 
op een rustige wijze in de 

mengkuip gelegd

Natte ingrediënten worden met 
behulp van een slang langs de 

rand van de mengkuip 
toegevoegd om stofvorming 

zoveel mogelijk te voorkomen
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Deegverwerking – gebruik van strooibloem

Grote hoeveelheden 
strooibloem wordt met de 
hand over het werkblad 

gegooid.

Door toevoeging van een 
kleine hoeveelheid olie aan het 

strooibloem zal het veel 
minder opstuiven.

De strooibloem wordt op een 
rustige en beheerste wijze 

uitgestrooid met behulp van 
een zeef, die net boven de 

werktafel wordt gehouden.
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Deegverwerking – gebruik van strooibloem

Er wordt teveel strooibloem gebruikt. Dan 
verhoogd niet alleen de kans tot inhalatie van 

opvliegend meelstof maar heeft ook een 
negatieve invloed op de structuur van het 

brood.

Het deeg wordt gekneed met een correcte 
hoeveelheid aan strooibloem.
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Deegverwerking – gebruik van strooibloem

Er wordt teveel strooibloem gebruik dat 
met de hand wordt uitgestrooid wat 
zeer veel opvliegend meelstof creëert.

Het deeg wordt gekneed met een 
correcte hoeveelheid aan strooibloem.
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Deegverwerking – gebruik van 
strooibloem

Er wordt teveel bloem toegevoegd aan de 
kneder om het deeg los te krijgen van de 

kuip.

Door een kleine hoeveelheid olie toe te 
voegen aan het deeg op het einde van het 

kneedproces komt het deeg los van de kuip 
en wordt de hoeveelheid aan strooibloem 

beperkt 59



Deegverwerking – gebruik van 
strooibloem

Er wordt teveel strooibloem gebruikt tijdens 
het uitrollen van het deeg. Dit verhoogd de 

kans tot de inhalatie van opvliegend meelstof

Het deeg wordt uitgerold met een correcte 
hoeveelheid aan strooibloem
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Dank voor 
uw aandacht !
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