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Alrijne zorggroep overhandigt
75 thermometers aan de voedselbank.

Al voor het derde jaar op rij vervangt Alrijne alle thermo-

“Wij werken met een grote maaltijdleverancier waar nog

meters jaarlijks voor nieuwe gekalibreerde meters. De ge-

echt smaakvol gekookt wordt zonder al te veel zout. De

bruikte thermometers worden door Testo gecontroleerd en

koks bereiden onze recepten en met aardappels uit de

ter beschikking gesteld aan de voedselbanken. Een win-win

buurt. Dat is belangrijk omdat veel patiënten uit de aardap-

situatie voor alle partijen.

pelteelt komen en zij zijn niet blij als wij een vreemde aardappel opdienen. Het is ook gewoon nog steeds leuk als de

Ondanks dat Alrijne geen eigen centrale keuken meer heeft

patiënten zeggen - wat heeft de kok lekker gekookt-. Heel

worden er dagelijks ca. 250 warme maaltijden uitgereikt. De

belangrijk, want er wordt altijd veel gepraat over het eten.

150 voedingsassistenten zijn opgeleid volgens de HACCP

Op een feestje hebben ze het even over de knie of de heup,

levensmiddelennormen en gebruiken de Testo thermometer

of de artsen het wel goed doen, maar dan beginnen ze altijd

voor de verplichte temperatuurcontroles van de maaltijden.

over het eten.”

“Behalve dat alles volgens de regels van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet lopen is eten ook

“Goede voeding wordt sowieso steeds belangrijker en be-

een hele belangrijke en complexe factor in een ziekenhuis”

vorderd de geneesing. Wij letten op goede eiwitrijke pro-

legt Mariëlle van Zijp uit, teamleider voedingsassistenten.

ducten. Onze keuken moest weg, het kost gewoon te veel,
als daar bedden kunnen staan levert dat meer op. We heb-

www.testo.nl
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ben nu op jaarbasis 150000 tot 20000 minder kosten zonder

werkers snel en efficient een HACCP training volgen. Na

aan kwaliteit in te leveren. Door de overgang van het oude

een succesvol online examen ontvangen ze direct een cer-

naar het nieuwe systeem is de voedselverspilling terugge-

tificaat. Daarnaast geven we dagelijks trainingen op locatie.

drongen van 45% naar 18% en wij streven naar 15%. We

Wij hebben een enorme professionaliseringsslag gemaakt

zijn steeds bezig om dat te verbeteren, en te verduurzamen.

en vrijwilligers die daar niet aan mee willen doen kunnen we

Alle voeding die over is gaat in de composteermachine. Het

helaas niet accepteren”.

compost wordt daarna weer gebruikt om lokaal tuinen mee

De voedselbanken hebben 2 inspectiebedrijven die de con-

te bemesten. Zelfs de borden zijn van mais, die ook in de

troles doen om te kijken of we het goed doen, zij komen

composteermachine kunnen om zo het cirkeltje rond krij-

ook onaangekondigd en geven een certificaat uit als alles in

gen”.

orde is. Temperatuurregistratie is nodig, het is geweldig dat

Mevrouw van Zijp vraagt aan Henk van der Meer bestuurslid

we de gekalibreerde temperatuurmeters van Testo hebben.

van Voedselbanken Nederland of ze ook nog levensmidde-

Wij hebben ongeveer 700 meters in omloop die we niet elk

len kunnen gebruiken. Henk: “Alle lang houdbare producten

jaar kunnen vervangen. Wel hebben wij een protocol waar in

krijgen wij al vaak direct aangeboden van de industrie, vlees

staat hoe we ze zelf kunnen kalibreren. Doordat wij nu regel-

mogen wij op de datum van t.h.t. nog invriezen en hebben

matig deze meters ter beschikking gesteld krijgen kunnen

we genoeg van de supermarkten. Maar verse producten

wij ook voldoen aan de HACCP eisen, en onze budgetten

zoals groente en fruit zijn altijd welkom.”

besteden aan de mensen die het echt nodig hebben”.

“Door het NVWA wordt de voedselbank gezien als een

Mevrouw van Zijp vraag zich af hoeveel bedrijven dit doen,

voedselbedrijf en moeten zij net zo aan de regels voldoen

want zij stellen nu 75 meters ter beschikking. Maarten van

als anderen. Meer dan 50% van de 11.700 vrijwilligers, ver-

Dam van Testo vult aan dat er inderdaad meer bedrijven

deeld over 170 voedselbanken, hebben op een of andere

zoals tankstations supermarkten en ziekenhuizen meedoen

wijze te maken met voedselveiligheid. Zij worden online

aan de inruilformule. Wij proberen de kleinere ondernemers

geschoold op dat gebied, om iedereen hiervan bewust te

met 2 of 3 thermometers ook over te halen om ook mee te

maken. Er is een programma ontwikkeld zodat de mede-

doen want alle kleine beetjes helpen. Wilt u ook thermometers donderen bel dan met Testo 036-548700.
Voor meer informatie over de voedselbanken en contact ga
naar https://www.voedselbankennederland.nl/
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Over Testo.

dochters

Testo is opgericht in 1957. Het eerste meetinstrument was

oplossingen voor de toekomst. Zo zijn veel instrumenten

een elektronische thermometer. 60 jaar later is Testo als

reeds te bedienen en/of uit te lezen middels App’s op

wereldmarktleider op alle continenten vertegenwoordigd.

smartphones en tablets of worden dataloggers gekoppeld

Dagelijks ondersteunen onze meetinstrumenten miljoenen

aan een draadloos netwerk om zo altijd en overal uitgelezen

gebruikers in een veelvoud van toepassingen. Van het

te kunnen worden. En Saveris Solutions gaat een stap

installatiebedrijf om de hoek, tot wereldwijde farmaceuten

verder: uw volledige kwaliteitssysteem digitaal.

allemaal vertrouwen ze op de kwaliteit en support van
Testo.

Meetinstrumenten, oplossingen en de service van Testo
geven u de mogelijkheid terug te vallen op een competente

De laatste jaren veranderd ook de wereld van meet instru-

leverancier. Zo kan u uw aandacht leggen op uw proces. Of

menten. Testo speelt een vooraanstaande rol om de tradi-

u nu een CV ketel efficiënt en veilig laat functioneren of de

tionele meetwereld verder te digitaliseren. Jaarlijks invest-

voedselveiligheid moet borgen.

eren wij 13% van de omzet in de ontwikkeling van
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