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 Quotering
  

A. Documentencontrole van het bedrijf 
1. Beschrijving van de SSOP's 
a. Heeft het bedrijf actuele geschreven SSOP’s die de dagelijkse procedures beschrijven om 

besmetting van de producten tegen te gaan, zowel pre-operationeel als operationeel? 
   

b. Zijn deze SSOP-documenten voorzien van versienummer, gedateerd en ondertekend door 
de algemene verantwoordelijke voor de implementatie van de SSOP’s en bij iedere 
wijziging?  

   

c. Zijn preoperationele en operationele procedures gescheiden, dus op verschillende 
documenten? 

   

d. Komen ten minste de controle op de reinheid van oppervlakken die in rechtstreeks contact 
komen met de producten, van de uitrusting en van de machines in deze procedures voor? 

   

e. Is de frequentie waarmee deze procedures uitgevoerd worden schriftelijk vastgelegd?     
f. Zijn de verantwoordelijken van het bedrijf geïdentificeerd die deze procedures 

implementeren en onderhouden (=monitoring van SSOP’s)? 
   

g. Zijn de afdelingen met de verschillende SSOP’s en preSSOP’s duidelijk beschreven (plan) ?    
2.  Correctieve acties:    
Is er in het basis-SSOP-document een geschreven procedure voorhanden die bij vaststelling van 
falen van de SSOP’s of preSSOP’s of bij mogelijke contaminatie of vervuiling, beschrijft welke 
correctieve acties het bedrijf onderneemt om: 

• de mogelijk besmette producten te verwijderen, 
• de hygiëne condities te herstellen 
• herbesmetting te voorkomen 
• de SSOP procedures te herzien indien nodig? 

en wie de autoriteit heeft om deze correctieve acties uit te voeren? 

   

3   Lay-out van de voorgeschreven monitoringdocumenten    
a. Zijn de originele documenten voor deze controles voorzien van een versienummer en 

dragen zij de datum en de handtekening van de algemene verantwoordelijke.  
   

b. Zijn deze documenten zo ontworpen dat zij de implementatie en de monitoring van de 
SSOP’s voldoende documenteren, dus met vermelding van al het gebruikte materiaal en 
machines en ook een rubriek “andere” om onverwachte voorvallen te kunnen noteren? 

   

B. Verificatie systeem 
a. Wordt door de algemeen-verantwoordelijke van de SSOP’s nagegaan of de opgestelde 

procedures effectief en adequaat zijn, door inspectie ter plaatse en gebeurt dit volgens de 
vastgelegde frequentie? Zijn dus de SSOP’s voldoende om contaminatie en vervuiling van 
de producten te voorkomen?   

   

b. Worden de effectiviteit en de eventuele tekorten regelmatig (schriftelijk bepaald) 
geëvalueerd door de algemeen-verantwoordelijke ten overstaan van de verschillende 
afdelingsverantwoordelijken en de kuisploeg?  

   

c. Worden de SSOP’s herzien wanneer noodzakelijk ? 
 (bij verandering in lay-out, werkwijzen, …) 

   

d. Zijn deze verslagen geklasseerd en beschikbaar voor de toezichthoudende dierenarts?     
C. Implementatie  
1. Algemeen 
a. Worden de preoperationele procedures daadwerkelijk dagelijks uitgevoerd alvorens de 

activiteiten te starten? 
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b. Worden de operationele procedures daadwerkelijk dagelijks uitgevoerd met de frequentie 
vastgelegd in het basisdocument? 

   

2.    Records:    
a. Worden er dagelijkse monitoringsverslagen bijgehouden van de pre-operationele SSOP’s 

met duidelijke en leesbare beschrijving van de correctieve acties, geïdentificeerd, gedateerd 
en ondertekend?   

   

b. Worden er dagelijkse monitoringsverslagen bijgehouden van de operationele SSOP’s 
(minstens één algemene controle per shift) met duidelijke en leesbare beschrijving van  alle 
voorvallen, correctieve acties, geïdentificeerd, gedateerd en ondertekend?   

   

c. Zijn de initialen van de kwaliteitsverantwoordelijke en de datum ingevuld als bewijs van 
zijn dagelijkse verificatie? 

   

d. Zijn de gegevens van de laatste 48 uur onmiddellijk beschikbaar?    
e. Zijn de gegevens ouder dan 48 uur beschikbaar binnen de 24 uur?    
f. Zijn de gegevens beschikbaar van tenminste de laatste zes maanden?    
g.  Indien records via PC: 

• Zijn er beveiligingen voorzien die de integriteit van de data waarborgen? 
   

D. Uitzonderlijke acties: 
Is er een procedure voor de bedrijfsverantwoordelijke voor de SSOP’s die toelaat dat bij 
herhaaldelijke of ernstige afwijkingen van de SSOP’s volgende acties worden ondernomen: 
• Bedrijfsleiding mondeling op de hoogte brengen van stopzetting activiteiten met een  latere 

schriftelijke rapportering. 

   

• Productetikettering van deze goederen verbieden.     
• De vermoedelijke gecontamineerde producten te identificeren en te merken.    
• Niet goed gereinigd materiaal, werktuigen, plaatsen, …te blokkeren en machines die 

langere tijd niet gebruikt worden of niet gebruikt worden voor de US duidelijk te  merken.  
   

• De toezichthoudende dierenarts van zijn actie op de hoogte te brengen?    
E. Opmerkingen :  
 
 
 
 
 
 
Exploitant  
(naam, datum en handtekening) 

 
 
 
 
 
 
 
Exploitant weigert te tekenen (schrappen indien niet van toepassing)

Toezichthoudende dierenarts  
(naamstempel, datum en handtekening)  
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