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Analyse
Wetenschap

In veel voedselverwerkende industrieën worden tijdens het productieproces en bij

de eindcontrole monsters genomen voor laboratoriumanalyse. Op basis van de

analyseresultaten worden beslissingen genomen, maar aan de nauwkeurigheid van

analyses wordt vaak weinig aandacht geschonken. Met statistische methoden is de

meetonnauwkeurigheid te kwantificeren en te monitoren, zodat het productiepro-

ces optimaal kan worden aangestuurd.

Productieprocessen zijn nooit voor 100%
constant en reproduceerbaar, er is altijd
en overal variatie. Deze variatie wordt
gemeten in laboratoriumanalyses. Het is
de optelsom van verschillende variatie-
bronnen zoals biologische variatie van
grondstoffen, verschil in werkwijze van
productiemedewerkers en meetonnauw-
keurigheid van de laboratoriumanalyses.
Met statistische technieken zijn deze
variatiebronnen te kwantificeren. Het

beschreven onderzoek gaat vooral in op
de variatie die ontstaat door de meeton-
nauwkeurigheid, uitgedrukt in herhaal-
baarheid en reproduceerbaarheid. Het
gaat daarbij om toevallige afwijkingen;
systematische meetfouten worden buiten
beschouwing gelaten. Het kwantificeren
van herhaalbaarheid en reproduceer-

baarheid is een eerste stap op weg naar
de bewustwording van variaties in het
productieproces. Kwantificering is moge-
lijk door een gericht experiment met
referentiemonsters, gevolgd door een
statistische analyse.

Herhaalbaar en reproduceerbaar
Herhaalbaarheid is een maat voor variatie
(spreiding) bij kort achter elkaar meten
onder dezelfde omstandigheden. Repro-
duceerbaarheid is een maat voor variatie
bij meten onder verschillende omstandig-
heden zoals verschillende meetdagen of
verschillende analisten. Bij een zelfde
monster moeten analyseresultaten zo min
mogelijk variatie vertonen, ofwel de her-
haalbaarheid en reproduceerbaarheid
moeten zo klein mogelijk zijn.
Bij een gericht experiment voor het bepa-
len van de herhaalbaarheid en reprodu-
ceerbaarheid wordt zowel kort na elkaar
gemeten (in duplo of meerdere keren) als
onder verschillende omstandigheden.

Voorbeeld
In het uitgewerkte voorbeeld is een para-
meter bij vier verschillende monsters op
vier dagen in duplo gemeten, resulterend
in 32 analyses (tabel 1). Met zogenaamde
variantiecomponentenmodellen, uitge-
voerd met het statistische pakket Gen-
stat, wordt de variatie tussen monsters,
variatie tussen dagen en variaties tussen
duplo’s geschat. Deze variaties (sprei-
ding) worden gekwantificeerd in de sta-
tistische term variantie. Uit de variantie
tussen duplo’s wordt de herhaalbaarheid
geschat en een combinatie van herhaal-
baarheid en variantie tussen dagen
bepaalt de reproduceerbaarheid (tabel 2).
De herhaalbaarheid op locatie A is bijna
drie keer zo groot als op locatie B, daar-
entegen is variantie tussen dagen aan-
zienlijk groter op productielocatie B. De
reproduceerbaarheid is ongeveer gelijk
voor beide locaties. Er zijn vele mogelijke
oorzaken voor de verschillen in herhaal-
baarheid en variantie tussen dagen. Zo is
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Samenvatting
In veel voedselverwerkende industrieën worden laboratori-
umanalyses gebruikt om de kwaliteit van producten te con-
troleren. Op basis van deze analyseresultaten worden beslis-
singen genomen binnen de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld of
de kwaliteit  van het eindproduct voldoende is of over bijstel-
ling van het productieproces. De meetonnauwkeurigheid van
laboratoriumanalyses krijgt vaak onvoldoende aandacht. In
dit artikel wordt aangegeven hoe met statistische methoden
de meetonnauwkeurigheid kan worden gekwantificeerd.
Meetonnauwkeurigheid wordt uitgedrukt in herhaalbaarheid
en reproduceerbaarheid. Met deze kwantificering kan het
nut van herhaalde analyses aan hetzelfde monster worden
doorgerekend. Daarnaast worden regelkaarten uit de Statis-
tische Proces Controle (SPC) toegepast om de kwaliteit van
metingen te monitoren door laboratoriumanalyses uit te
voeren aan referentiemonsters.

Abstract
In many food-processing industries laboratory analyses are
applied to monitor the quality of products. Depending on
results of analyses decisions are made in the conduct of
industries, for example whether the quality of a final product
is satisfactory, whether an adaptation has to be made to the
production process. The measuring inaccuracy of laboratory
analyses is often noticed  insufficiently. This article des-
cribes how statistical methods quantify the measuring inac-
curacy, expressed in repeatability and reproducibility. With
the help of this quantification the benefit of repeated analy-
ses on the same sample can be calculated. Moreover control
charts as used in Statistical Process Control (SPC) are
applied to monitor the quality of measurements by perfor-
ming laboratory analyses on reference samples.
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het verschil in variantie tussen dagen bij-
voorbeeld veroorzaakt door het aantal
analisten: productielocatie A heeft maar
één analist, terwijl op productielocatie B
een aantal analisten de analyse uitvoert.
Als meerdere analisten dezelfde analyses
uitvoeren, is het belangrijk dit aspect
mee te nemen bij de bepaling van de her-
haalbaarheid en reproduceerbaarheid.

In duplo
De reproduceerbaarheid is de standaard-
afwijking (wortel uit variantie) van een
enkelvoudige analyse, waarin variantie
tussen dagen en variantie tussen duplo-
analyses is meegenomen. De reprodu-
ceerbaarheid is te reduceren door meer-
dere analyses kort na elkaar uit te voeren.
Als de herhaalbaarheid klein is, dan zijn
de analyseresultaten bijna identiek en
hebben meerdere analyses dan ook
beperkte toegevoegde waarde. Anders-
om: als de variatie tussen analyses kort
na elkaar groot is, levert meerdere keren
meten een flinke winst in meetnauwkeu-
righeid op. Figuur 1 laat de verbetering
zien door het uitvoeren van meerdere

analyses.
Voor productielocatie A levert in duplo
analyseren veel winst op in reproduceer-
baarheid. De variantie tussen dagen is
laag en de reproduceerbaarheid kan wor-
den verkleind door een gemiddelde
waarde uit te rekenen van meerdere ana-
lyses kort na elkaar. Voor productieloca-

tie B zijn nauwelijks verbeteringen te zien
in de reproduceerbaarheid doordat het
kort na elkaar analyseren geen invloed
heeft op bijdrage van de variantie tussen
dagen in de reproduceerbaarheid (tabel
2). In figuur 1 is te zien dat het effect van
meerdere keren meten steeds kleiner
wordt. Dat is een algemeen principe bij
berekeningen van de steekproefomvang
in de statistiek.

Gewenst
De gewenste meetnauwkeurigheid hangt
af van de normen waaraan eindproduc-
ten of tussenproducten moeten voldoen.
De verhouding tussen meetnauwkeurig-
heid en de afstand tussen de normen
(verschil tussen boven- en ondergrens)
waaraan een product moet voldoen,
bepaalt of de meetnauwkeurigheid vol-

den analyseren
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Tabel 1   Experiment voor het bepalen herhaalbaarheid en
reproduceerbaarheid
Productielocatie A:

Product 1 Product 2 Product 3 Product 4  
Dag 1 4.1 3.8 3.2 3.6 4.5 4.4 5.5 5.7
Dag 2 4.5 4.4 3.0 3.5 4.3 4.7 5.7 5.4
Dag 3 3.8 4.1 3.6 3.2 4.7 4.9 5.6 5.8
Dag 4 4.1 4.3 3.0 3.3 4.3 4.1 5.7 5.3

Productielocatie B:

Product 1 Product 2 Product 3 Product 4  
Dag 1 3.5 3.6 3.1 3.2 4.1 4.2 5.7 5.6
Dag 2 4.3 4.2 3.0 2.9 4.5 4.6 5.0 5.1
Dag 3 3.8 3.9 3.6 3.5 4.3 4.2 5.1 5.2
Dag 4 3.8 3.9 2.9 2.9 4.2 4.3 5.2 5.4
Zinkgehalten in mg/100g. Op twee locaties wordt aan 4 producten op 4 dagen in duplo gemeten (bij

geconditioneerde bewaring monsters). 

Begrippen
– Variantie: maat voor variatie

(spreiding) in de waarnemin-
gen

– Standaardafwijking: wortel uit
de variantie

– Herhaalbaarheid: maat voor
variatie bij kort achter elkaar
meten onder dezelfde omstan-
digheden

– Reproduceerbaarheid: maat
voor variatie bij meten onder
verschillende omstandigheden
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doende is. Als vuistregel geldt dat 5,15 x
reproduceerbaarheid maximaal 30% van
de afstand tussen de minimale en maxi-
male norm mag bestrijken [1].
Stel dat een reproduceerbaarheid van
0,20 moet worden gehaald in het boven-
staande voorbeeld om aan de vuistregel
te voldoen, dan wordt dit voor locatie A
bereikt door in duplo te meten. Op pro-
ductielocatie B is dit niet haalbaar. Hier
dient de variantie tussen dagen te wor-
den verkleind, bijvoorbeeld door analis-
ten betere instructies te geven (figuur 1).

Regelkaarten
In veel bedrijven wordt een referentie-
monster genomen voor kwaliteitscontro-
le. Veelal verdwijnen de analyseresulta-
ten hiervan in een schrift of een Excel-
bestand zonder dat iemand er iets mee
doet –  alleen duidelijke afwijkingen wor-
den gesignaleerd. Grafische weergave
van analyseresultaten van referentiemon-
sters, bijvoorbeeld met een Shewhart-
regelkaart of kruisjeskaart, maakt Statis-
tische Proces Controle [2] mogelijk en
kan worden toegepast om de kwaliteit
van laboratoriumanalyses te monitoren
(figuur 2).
Een Shewhart-regelkaart is opgebouwd
rondom de gemiddelde waarde van ana-

lyses aan het referentiemonster. In het
algemeen wordt met 20 waarnemingen
een gemiddelde geschat. Daaromheen
worden de controlegrenzen gezet op
basis van de variatie (uitgedrukt in stan-
daardafwijking van deze 20 waarnemin-
gen). De waarschuwingsgrenzen zijn de
gemiddelde waarde plus of min 2 x stan-
daardafwijking; controlegrenzen zijn het
gemiddelde plus of min 3 x standaardaf-
wijking. De standaardafwijking kan ook
worden gelijkgesteld aan de berekende
reproduceerbaarheid. Met een ingestelde
Shewhart-regelkaart is bij elke nieuwe
referentiemeting duidelijk of sprake is
van ‘out of control’.
Er bestaan verschillende out-of-control-
situaties (figuur 2):
– een meting valt buiten de controle-

grenzen (S1);
– eleidelijke verschuivingen treden op

(S2, trends), bijvoorbeeld veroorzaakt
door  slijtage van een onderdeel van
de analyseapparatuur;

– twee keer achter elkaar resultaten
buiten de waarschuwingsgrenzen
wordt ook als out of control aange-
merkt (S3).

Andere out-of-control-situaties worden
hier buiten beschouwing gelaten.
Out of control is altijd een signaal dat er

iets aan de hand is waar actie op moet
worden genomen. Dergelijke acties kun-
nen worden vastgelegd in een Out of
Control Action Plan (OCAP). Het is daar-
bij van belang om niet alleen het pro-
bleem te verhelpen, maar ook om dit
soort problemen in de toekomst te voor-
komen, zodat de kwaliteit van laboratori-
umanalyses voortdurend wordt verbe-
terd.

Betrouwbaar
Het is van belang niet alleen veel labora-
toriumanalyses uit te voeren tijdens het
productieproces, maar ook te weten hoe
betrouwbaar deze analyses zijn. Het ver-

kleinen van de meetonnauwkeurigheid
maakt optimale sturing van het produc-
tieproces mogelijk. Daarmee wordt zowel
het consumenten- als het producentenri-
sico verkleind. Een doel dat binnen elke
onderneming gewenst is.
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Fig. 1   Verbetering van de meetnauwkeurigheid uitgedrukt in repro-
duceerbaarheid als functie van het aantal keer kort na elkaar meten.

Fig. 2   Shewhart-regelkaart voor het monitoren van de kwaliteit van
analyses. S1, S2 en S3 zijn situaties waar de analyses ‘out of control’
zijn. LCL: Lower Control Limit, UCL: Upper Control Limit, LWL: Lower
Warning Limit, UWL: Upper Warning Limit (waarschuwings grenzen).
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Tabel 2   Statistische uitwerking tabel 1
Variantie Variantie Variantie Herhaal- Reprodu-
tussen tussen tussen baarheid ceer-
monsters dagen duplo baarheid

analyses

Productielocatie A 0.890 0.012 0.046 0.214 0.241
Productielocatie B 0.789 0.064 0.006 0.075 0.265
Variantie is geschat, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid zijn berekend.


