
Uiterste houdbaarheidsdatum 
 
Traditioneel worden de dagen tussen 20 juli en 20 augustus de ‘Hondsdagen’ genoemd. Deze 

benaming heeft te maken met de stand van de sterren. In deze periode komt namelijk de 

heldere ster Sirius van het sterrenbeeld Hond tegelijk met de zon op. De oude Grieken en 

Romeinen zagen deze Hondsdagen als een periode van grote hitte. Ook voor onze streken 

geldt, dat dit de warmste tijd van het jaar is of minstens zou moeten zijn. Bij ons kan de warmte 

gemakkelijk voeding geven aan onweersbuien, met in korte tijd veel regen en lokale 

wateroverlast. Een vochtig en broeierig weertype. Voor onze voorouders – die nog niet over 

koelkasten beschikten – was dat ook de tijd waarin etenswaren sneller bedierven en slechts 

voor korte tijd houdbaar waren. 

 

Hoe zit het eigenlijk met onze eigen, persoonlijke houdbaarheidsdata? Kijken wij daar wel eens 

kritisch naar? Sommigen van ons wel. Zo kreeg een van onze collega’s na een PAGO-

onderzoek van de Arbodienst te horen dat zijn linkeroor nog steeds een licht verlies liet zien. 

Een oor dat een licht verlies laat zien: je moet er maar op komen. Los van het feit dat de brief 

uitgerekend op 1 april op de mat viel, werd hij er toch even door van zijn stuk gebracht. 

Benauwde gedachten over de uiterste houdbaarheidsdatum van zijn linker gehoororgaan 

drongen zich op, ervan uitgaande dat er met het licht in zijn ogen niets mis was. Stel je voor, dat 

zijn ogen gingen horen en zijn oren gingen zien...  

 

Maar de wereld is groter dan KPC Groep. Hoe zit het met houdbaarheidsdata op Europees 

niveau? Ook daar zijn op dat punt recentelijk interessante berichten verschenen. Zo moeten 

sinds enige tijd moeten crèmes, make-up en zalfjes voorzien zijn van een sticker met de uiterste 

houdbaarheidsdatum. Producten die over deze datum heen zijn, kunnen immers een gevaar 

vormen voor de volksgezondheid, is de achterliggende redenering van de Europese Unie. 

Reden dus om het medicijn- en toiletkastje maar eens een uitgebreide inspectiebeurt te geven 

en kritieke producten snel op te maken: even goed doorsmeren voordat je er beroerd van wordt. 

Vraag is wel of je er je uiterste houdbaarheidsdatum mee kunt verbergen. Maar ongetwijfeld 

kan de drogist je ook daarvoor weer een oplossing bieden.  

 

En de houdbaarheidsdata van KPC-producten, hoe is het daar mee gesteld? Wat zouden de 

kenmerkende eigenschappen ervan zijn? Tot wanneer zou HNL houdbaar of te gebruiken zijn? 

Zou je er dood aan gaan als je HNL de eerste tien jaar in de kast laat liggen? Of kunnen we dan 

alleen niet meer voor de kwaliteit ervan in staan?  Welke bewaaradviezen zouden we onze 

klanten kunnen meegeven? Zou HNL langer houdbaar zijn als ze het in de koelkast of vriezer 

bewaren? Of gaat het dan juist stuk aan koudebederf? 

 

Wellicht leveren al deze vragen en gedachten nog creatieve ideeën op voor nieuwe 

relatiegeschenken om trouwe klanten van KPC Groep te verrassen. Wat dacht je bijvoorbeeld 

van onbeperkt houdbare anti-innovatiecrème, licht- en luchtdicht gesealde competentiegel of 

gepasteuriseerde HNL-shampoo? 
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