
Correct meten.  
Lucht- en producttemperaturen van 
levensmiddelen exact bepalen.

Testo Food Solutions
Whitepaper 
temperatuurmeting

www.testo.com



 2

Voedselveiligheid en voedselkwaliteit zijn twee van de 

belangrijkste trefwoorden als het gaat om de verwerking en 

distributie van levensmiddelen. Het begrip voedselveiligheid 

heeft met name betrekking op de eisen (o.a. van de wetge-

ver) ter bescherming van de consument tegen negatieve uit-

werkingen op de gezondheid, terwijl de term voedselkwali-

teit eerder de eisen en definitie van de klant inhoudt. 

Productkwaliteit is iets wat klanten aan den lijve ondervin-

den en wekt de wens om het product opnieuw te kopen. De 

begrippen zijn echter niet duidelijk van elkaar te scheiden 

omdat diverse punten voor beide bereiken gelden. Zo wordt 

ook in de hier volgende tekst de term voedselkwaliteit vaak 

gebruikt als overkoepelend begrip voor kwaliteit en veilig-

heid van levensmiddelen.

Het is de taak van voedselproducenten en handelaren in 

voedingswaren om de consument te beschermen tegen 

negatieve of schadelijke invloeden op de gezondheid en om 

de veiligheid van levensmiddelen te waarborgen. De ver-

koop van levensmiddelen die niet verhandelbaar zijn, kwali-

tatief gezien niet in een perfecte staat verkeren of onveilig 

zijn, kan het imago van de betreffende ondernemingen 

enorm beschadigen. 

Even focussen op productkwaliteit.

Testo Whitepaper Correct meten

‘Verhandelbaarheid’ betekent volgens de Duitse basis-VO 

178/2002 dat levensmiddelen

• niet schadelijk voor de gezondheid en

• geschikt voor menselijke consumptie zijn.

Als kwalitatief niet in orde gelden bijvoorbeeld producten 

die niet bedorven en nog eetbaar zijn, maar die qua uiterlijk 

niet voldoen aan de vereiste standaard.  

Dat kan een krop sla zijn die verwelkt is en er voor de koper 

niet meer aantrekkelijk uitziet.

Levensmiddelen zijn niet meer veilig als ze bijvoorbeeld 

bedorven zijn. Dit kan bij de consument onpasselijkheid, 

diarree, etc. veroorzaken.

Aangezien kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen door 

verkeerde temperaturen negatief beïnvloed kunnen worden, 

is het bewaken van de temperatuur bij te koelen producten 

een centraal element in het waarborgen van de gewenste 

kwaliteit en de verhandelbaarheid.

Vervoer Omladen Opslag Transport Goederenontvangst Opslag

Interactie met de klant

Cargo-transport over zee

Transport per vliegtuig

From Farm to Fork: de meest kritieke punten voor voedselkwaliteit en -veiligheid.
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Testo Whitepaper Correct meten

Op hun weg van ruw product naar klaar-voor-de-verkoop 

doorlopen levensmiddelen verschillende processtappen. 

Daarbij ontstaat een keten van producenten naar verwerkers 

en handelaren. Als bedorven waren bijv. in de schappen van 

een supermarkt terechtkomen, rijst de vraag naar wie daar-

voor verantwoordelijk is: wie is er aansprakelijk in geval 

van een schade?

Volgens het principe van de zorgvuldigheidsplicht zijn alle 

ondernemers uit de voedingsbranche er zelf voor verant-

woordelijk, te voldoen aan de eisen van de voedselwetge-

ving.  

Traceerbaarheid: in geval van schade cruciaal.

Een belangrijke juridische verplichting is het waarborgen 

van de traceerbaarheid (Eng. traceability). Deze moet voor 

de hele levensmiddelenketen (van de producent tot de con-

sument en omgekeerd) in elke fase gewaarborgd worden. 

Als de koeling van het artikel bij productie, opslag, vervoer 

en/of verkoop bepalend is voor de kwaliteit of veiligheid van 

het levensmiddel, dan moet men ook hier kunnen aantonen 

dat men zich heeft gehouden aan de juiste temperatuur en 

dus aan de koelplicht.
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Testo Whitepaper Correct meten

Voor ondernemingen in de voedingsbranche behoort de 

controle van de juiste temperatuur gedurende de hele koel-

keten tot de fundamentele maatregelen om de kwaliteit te 

waarborgen en de naleving van wettelijke en interne stan-

daarden te garanderen. Want temperatuurschommelingen 

zijn vaak de oorzaak van bederf of inboeten aan kwaliteit 

van levensmiddelen.  

De koelketen mag bij levensmiddelen die niet zomaar bij 

kamertemperatuur kunnen worden opgeslagen, niet worden 

onderbroken. Op hun weg naar de consument passeren de 

meeste producten veel verschillende handen– bij het trans-

port, in tijdelijke magazijnen en in distributiecentra. Bij de 

overdracht van de producten aan een andere logistieke aan-

bieder of aan een distributiecentrum wisselt ook telkens 

weer de verantwoordelijkheid voor de voedselkwaliteit en de 

voedselveiligheid binnen de koelketen. Niet naleven van de 

koelketen kan schade berokkenen aan het imago en dus lei-

den tot inkomstenderving voor de onderneming. Daarom 

dient de temperatuurcontrole ertoe om de veiligheid en ver-

handelbaarheid van levensmiddelen die gekoeld moeten 

worden te waarborgen. Naast de wettelijke voorschriften en 

temperatuurlimieten die bij de productie, tijdens transport, 

bij de opslag en de verkoop van levensmiddelen verplicht 

zijn, worden er verschillende temperatuurbegrippen gehan-

teerd: opslagtemperatuur, producttemperatuur, luchttem-

peratuur, kerntemperatuur en oppervlaktetemperatuur. 

Wat zijn de verschillen hiertussen en wat zeggen zij als het 

gaat om de productkwaliteit? Bovendien: welke meetmetho-

den zijn er en welke daarvan zijn het meest geschikt voor de 

temperatuurbewaking van levensmiddelen?? Op deze vra-

gen willen we hier nader ingaan en een antwoord vinden.

Temperatuurmetingen voor een ononderbroken 
koelketen.

Meten in ruimtes: stratificatie als uitdaging

Metingen in ruimtes kunnen vanwege zogenaamde stratificatie in 
de buurt van oppervlakken worden vervalst. Het risico van strati-
ficatie bestaat als de oppervlaktetemperatuur sterk afwijkt van de 
luchttemperatuur.  
 
Om deze meetfout uit te sluiten moet een minimale afstand tot 
oppervlakken worden aangehouden. Deze minimale afstand is 
bereikt als de meetwaarden ondanks veranderen van afstand niet 
meer veranderen. Bij elke meting moet de meetplek dus zorgvul-
dig worden gekozen en moet men een correcte meetafstand 
aanhouden.  
 
Dat geldt ook voor de toevoeropeningen van geconditioneerde 
lucht uit verwarmings- of koelapparaten. Zulke stratificaties kun-
nen bij stilstaande lucht ook tussen de vloer en het plafond – bij-
voorbeeld in grote magazijnen – optreden. Daarom moeten con-
trolemetingen plaatsvinden op punten die na een opname van het 
ruimteklimaat (mapping) representatief zijn gebleken.  
 
Voor koelruimtes zijn vast geïnstalleerde voelers op verschillende 
meetplekken gebruikelijk.

Vocht- en temperatuurgedrag aan oppervlakken.
%RV = relatieve luchtvochtigheid, Truimte = ruimtetemperatuur,  
TOV = oppervlaktetemperatuur

Oppervlak Stratificatie

70 %RV

50 %RV

Truimte = 15 °C

TOV = 11 °C
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Te koelen levensmiddelen worden in koelinrichtingen zoals 

diepvriesruimtes door de in de luchtstroom aanwezige kou 

gekoeld. 

Bij de temperatuurcontrole dient men onderscheid te maken 

tussen de volgende soorten temperatuur: De luchttempera-

tuur geeft aan hoe koud de luchttemperatuur in de koelin-

richting is. De temperatuur van de koellucht geeft informatie 

over het correcte koelvermogen van de koelinrichting. De 

gemeten luchttemperatuur kan echter niet zomaar gelijkge-

steld worden aan de zogenaamde producttemperatuur. De 

producttemperatuur wordt grotendeels bepaald door de 

luchttemperatuur.  

 

Maar de reactie op schommelingen in de luchttemperatuur 

hangt af van het soort levensmiddel of de verpakking resp. 

de toestand of verwerkingsgraad (voorgekookt, ruw, bevro-

ren) van de levensmiddelen. De producttemperatuur van een 

hele bevroren kip is ook bij duidelijke schommelingen van 

de luchttemperatuur in de omgeving relatief constant, terwijl 

de temperatuur van 100 g vers gehakt zich aanzienlijk snel-

ler aanpast aan de veranderde luchttemperatuur. De daad-

werkelijke producttemperatuur kan dus afwijken van de 

luchttemperatuur binnen de koelinrichting.

Negatieve factoren (bijv. de stralingswarmte van de koel-

meubelverlichting, frequent openen van deuren of fouten bij 

het laden) veroorzaken – vaak niet opgemerkt door het per-

soneel – hogere koelluchttemperaturen. Door de fabrikant 

van koelmeubelen vast geïnstalleerde temperatuurvoelers 

en -indicatoren kunnen desondanks luchttemperaturen bin-

nen de vastgelegde limieten aangeven, omdat de tempera-

tuurvoelers in de buurt van de luchtuitlaat (dus in de koude 

bereiken van de koelinrichting) zijn geplaatst. Daarom is het 

extra belangrijk om bij het meten rekening te houden met de 

verschillende temperatuurzones in een koelinrichting. 

Gebeurt dat niet, dan is de door de geïnstalleerde voeler 

gemeten en gedocumenteerde luchttemperatuur niet echt 

correct.

De producttemperatuur is de temperatuur van het product. 

Deze kan ofwel als oppervlakte- of als kerntemperatuur wor-

den gemeten. Hij wordt aan de oppervlakte (oppervlakte-

temperatuur) of in de kern (kerntemperatuur) van het 

levensmiddel gemeten. De producttemperatuur is een bepa-

lende factor voor de naleving van de productspecifieke 

eigenschappen tot het einde van de zogenaamde minimale 

houdbaarheidsdatum resp. consumptiedatum.

Lucht- en producttemperatuur:  
wat is eigenlijk het verschil?

Testo Whitepaper Correct meten

Twee meetmethoden: steekproef of  

registratie

We maken bij de controle van temperaturen onderscheid tussen 
twee vormen van monitoring:

1. De steekproefmeting  
Vindt plaats met draagbare (mobiele) temperatuurmeters die ofwel 
pure meetinstrumenten zijn (enkel weergave van de gemeten 
waarde) of geheugenthermometers die de gemeten gegevens in 
een intern geheugen opslaan of draadloos versturen naar een 
opslagmedium.

2. De continue gegevensregistratie  
Daarbij blijft een meetinstrument met een geheugen bij de goede-
ren (of in de omgeving ervan, bijv. in de koelcel) en meet en regi-
streert waarden in een regelmatig interval (meetinterval). Al naar-
gelang het soort datalogger worden de gegevens in het interne 
geheugen opgeslagen en handmatig uitgelezen of draadloos ver-
stuurd naar een opslagmedium.
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Draagbare temperatuurmeters zijn er in diverse varianten en met verschillende voelers.

Instrumenten met vast 
aangesloten voeler

Instrumenten met 
klapmechanisme

Instrumenten met 
verwisselbare voelers

•  Zeer geschikt voor periodieke meet-

taken

•  Bijvoorbeeld: kerntemperatuurmeting 

van gekoelde levensmiddelen bijv. 

kaas in pekelwater

•  Populaire bouwvorm waarbij de 

meetpunt direct aan het instrument 

is aangebracht en ruimtebesparend 

'weggeklapt' kan worden

•  Bijvoorbeeld: kerntemperatuurmeting 

van verse producten in de koeltoon-

bank

•  Zeer geschikt bij verschillende meet-

taken

•  Bijvoorbeeld: meting van de lucht-

temperatuur in de koelruimte met 

een luchtvoeler, van de kerntempera-

tuur van gekoeld vlees of tussen 

diepvriespakketten bij de goederen-

ontvangst

Draagbare handmeetinstrumenten: 
Welk instrument past bij uw behoeften?

Testo Whitepaper Correct meten

1 2 3
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Testo Whitepaper Correct meten

Er bestaan instrumenten die zonder direct contact met het 

levensmiddel de temperatuur meten: infrarood-meetinstru-

menten. Deze zijn handig om een snel overzicht van de tem-

peratuur van de producten te krijgen. Door deze zogenaamde 

niet-destructieve meting wordt de temperatuur bepaald zon-

der dat het instrument in contact komt met het product.

Contactloos meten: Waar moet ik op letten?

Ideaal Goed Verkeerd

Voorbeelden voor maximale temperaturen
van levensmiddelen.

Levensmiddelen

Diepgevroren levensmiddelen -18 °C

Gehakt +2 °C

Vis vers (in ijs) +2 °C

Gevogelte vers +4 °C

Vis verwerkt (gemarineerd, gezuurd en gerookt) +7 °C

Andere snel bederfelijke levensmiddelen, bijv.: bakproducten met niet  +7 °C
doorverwarmde vullingen of toppings, verse klein gehakte salades en 
kant-en-klare salades e.d.

Melk, gepasteuriseerd +8 °C

Boter, roomkaas, zachte kaas +10 °C

Maximale 
temperatuur *

 * conform DIN 10508

1 Het meetinstrument

•  Met een schone lens meten.
Vervuilde en beslagen lenzen (bijv. door 
waterdamp) kunnen het meetresultaat ver-
valsen.

•  Meetinstrument omgevingstemperatuur 
laten aannemen.
Sla het meetinstrument op waar het wordt 
gebruikt of wacht tot de temperatuur van 
het meetinstrument zich heeft aangepast 
aan die van de meetplek. Als de tempera-
tuur van het instrument niet overeenstemt 
met de omgevingstemperatuur dan kan dat 
het meetresultaat vervalsen.

2 Het meetoppervlak

•  Schoon oppervlak meten.
Vuil, stof en ijskristallen kunnen het meetre-
sultaat vervalsen.

•  Verpakte levensmiddelen meten op 
plekken waar product en verpakking 
direct contact met elkaar hebben. 
Luchtinsluitingen kunnen het meetresultaat 
vervalsen.

3 De meetafstand

•  Hoe dichterbij des te beter.
Zo zorgt men ervoor dat uitsluitend het 
meetobject en niet ook de omgeving ervan 
wordt gemeten.

Meetafstand bij infraroodmeting.
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Testo Whitepaper Correct meten

Dataloggers zijn instrumenten voor continue gegevensregistratie, die gemeten gegevens opslaan in een intern geheugen of 

draadloos versturen naar een opslagmedium.

Ideaal voor continue registratie van meetwaarden: 
mobiele of stationaire dataloggers.

Mobiele dataloggers Stationaire dataloggers1 2

•  Mobiele dataloggers als transportbegeleider:  

meting in de directe omgeving van de producten 

•  Geen direct contact met product: de datalogger kan bijv. 

in het pakket of tussen losse verpakkingen worden 

geplaatst

•  Stationaire dataloggers: kunnen bijv. in de koelruimte van 

een voertuig, in een transportbox of in een magazijn wor-

den geplaatst

•  Meting van de luchttemperatuur via de interne voeler of 

met een externe voeler 

•  Veelzijdige keuze aan externe voelers ter bepaling van 

lucht- en producttemperatuur:
Belangrijk: dataloggers voor gekoelde en diepgevro-

ren levensmiddelen moeten in de EU voldoen aan de 

norm EN 12830.



1.  Eerst wordt met een infrarood-meetinstrument het opper-

vlak, bijv. van yoghurtbekers gescand, om een snel over-

zicht van de temperatuur van de producten te krijgen. Als 

de temperatuur duidelijk binnen de marges ligt, is de 

controle beëindigd. Voorbeeld: de yoghurtbekers hebben 

een temperatuur van +5 °C (limiet: maximaal +8 °C). 

2.  De temperatuur ligt bij een paar yoghurtbekers boven 

+8 °C? Dan wordt een contactvoeler tussen twee yog-

hurtbekers gestoken en wordt de temperatuur daar 

gemeten. Ook bij deze meting is een niet-destructieve 

controle van de temperatuur mogelijk.

3.  Is de temperatuur nog steeds te hoog? Dan wordt afslui-

tend een steekmeting bij een of meer bekers uitgevoerd. 

De voeler wordt door het deksel in het levensmiddel 

gestoken en meet zo de werkelijke kerntemperatuur. 

Om deze 3-fasen methode met een temperatuurmeter snel 

uit te voeren is een gecombineerd instrument handig, dat 

zowel een infrarood- als een steekvoeler heeft, bijv. de testo 

104-IR. Zie voor meer informatie hierover:  

www.testo.com/de-DE/testo-104-ir/p/0560-1040.

Bij de inzet van handmeetinstrumenten:  
hoe meet ik correct?

De meest nauwkeurige meting is altijd een kerntempera-

tuurmeting, dat wil zeggen, een steekvoeler meet de tem-

peratuur binnenin het gekoelde product. Dat betekent ech-

ter bij veel producten dat de verpakking beschadigd moet 

worden. Om dat te vermijden heeft zich in de praktijk een 

3-fasen methode doorgezet:

Waar u bij meetinstrumenten nog op moet letten

1.  Meetinstrumenten die gebruikt worden om de temperatuur van 
levensmiddelen te detecteren, moeten regelmatig gekalibreerd 
worden. Bij grotere afwijkingen dienen ze opnieuw afgesteld te 
worden. Kalibreren betekent dat het meetinstrument wordt ver-
geleken met een referentie-instrument dat herleidbaar is tot een 
nationale standaard. Daarvoor heb je speciale dienstverleners 
zoals de Testo Industrial Services GmbH. Meer hierover op 
http://www.testo-industrial- 
services.de/services/language=de/408/kalibrierung

2.  Naast de richtlijnen en verordeningen voor voedselproducen-
ten, -leveranciers en -handelaren bestaan er ook voorschriften 
voor fabrikanten van meetapparatuur, die de technische 
eigenschappen resp. minimale eisen van meetinstrumenten en 
dataloggers exact regelen. Dit is nodig om een geharmonise-
erde regeling voor wat betreft meetafwijkingen, registratieduur, 
bescherming tegen vuil en water etc. te verkrijgen. Gebruikers 
dienen erop te letten dat hun apparatuur voldoet aan de rele-
vante normen (bijv. DIN EN 12830, EN ISO 13485, DIN EN 
13486) en een zogenaamde typegoedkeuring (toelating) door 
de fabrikant werd uitgevoerd.

Testo Whitepaper Correct meten

9

Bepalen van de producttemperatuur met handmeetinstrumenten.
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Testo Whitepaper Correct meten

Bij de inzet van dataloggers:
wat wordt waar het beste gemeten?

In koel- en vrieskisten wordt vooral de luchttemperatuur 

gecontroleerd. Als deze via de steekproefmeting gecontro-

leerd wordt, dan kan hij met een geschikte luchtvoeler het 

beste in de buurt van de recirculatie worden gemeten. Op 

deze plek is de lucht in de koel-/vrieskist het warmst. Wan-

neer daar de geschikte temperatuur wordt gemeten, dan 

kan men ervan uitgaan dat de kist goed werkt. Om te con-

troleren of het koelvermogen hoog genoeg is om de juiste 

producttemperatuur te waarborgen raden we een extra 

check van de oppervlaktetemperatuur van de gekoelde pro-

ducten via een infrarood-thermometer aan. Voor een perma-

nente temperatuurbewaking van koel-/vrieskisten zijn data-

loggers met meerdere ingangskanalen aan te raden: één 

voeler meet de luchttemperatuur op de bodem, een andere 

die in de buurt van de maximale vulhoogte, en een derde 

voeler die bij de recirculatie. 

 

Bij alle koel- en vriesruimtes die groter zijn dan 10 m3, is een 

permanente temperatuurregistratie verplicht. Daarvoor kan 

een datalogger worden gebruikt. Een geschikt meetinterval 

bedraagt 15 minuten (bijv. volgens EN 12830). Het optimale 

temperatuurbereik voor de betreffende ruimte kan met 

behulp van grenswaarden worden bewaakt. Al naargelang 

de bouwwijze van de datalogger kunnen de opgeslagen 

temperatuurgegevens dan handmatig of automatisch wor-

den uitgelezen.

Radiografische dataloggers zorgen voor minder werk bij de 

temperatuurbewaking. Ze sturen de gemeten gegevens 

automatisch naar een opslagmedium, waar ze dan eenvou-

dig per PC, tablet of smartphone toegankelijk zijn. Bij over-

treden van grenswaarden wordt bovendien alarm geslagen 

om zo snel mogelijk corrigerend te kunnen ingrijpen. Voor 

een optimale plaatsing van de dataloggers op de kritieke 

plekken van de koel- en opslagruimtes is een tempera-

tuur-mapping aan te raden. Ook hiervoor bestaan speciale 

dienstverleners.  

Meer informatie op www.testo.com

Wilt u meer weten over correct meten in de voedselbranche, neem dan contact op met XXX, xxx@testo.com, +49 

123 456789.  Wij geven u graag advies!

Koel-/vrieskisten Koel-/vriesruimtes1 2
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Testo met hoofdvestiging in het Zwarte Woud is wereldwijd 

toonaangevend op het gebied van draagbare en stationaire 

meetoplossingen. In 33 dochtermaatschappijen over de hele 

wereld onderzoeken, ontwikkelen en produceren 2700 

medewerkers producten voor de hightech onderneming en 

brengen deze op de markt. De expert in meettechniek over-

tuigt zijn klanten wereldwijd met uiterst precieze meetinstru-

menten en innovatieve oplossingen voor het meetgegevens 

management van morgen. Producten van Testo helpen om 

tijd en ressources te besparen, het milieu en de gezondheid 

van mensen te beschermen en om de kwaliteit van waren en 

diensten te verhogen.

Testo Whitepaper Correct meten

Wij over ons: Testo stelt zich voor.

Een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent 

sinds de oprichting in 1957 en een huidige omzet van bijna 

een kwart miljard euro laten op indrukwekkende wijze zien 

dat het Zwarte Woud en hightech systemen perfect samen-

gaan. Tot de succesformule van Testo behoren ook de 

bovengemiddelde investeringen in de toekomst van de 

onderneming. Ongeveer een tiende van de jaarlijkse omzet 

wereldwijd investeert Testo in Onderzoek en Ontwikkeling.

Meer informatie op www.testo.com
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www.testo.com

 Dochtermaatschappij

 Handelspartner

Sinds 60 jaar succesvol in meettechniek:  
geworteld in het Zwarte Woud, wereldwijd thuis.


