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Technologie

Welke onnauwkeurigheden treden op bij monstername? En hoe

planten fouten zich voort in de productie? Doel van elke voe-

dingsmiddelenfabrikant is een constante kwaliteit van het eind-

product. Analyse van variatiebronnen is de eerste stap bij het

verbeteren van processen. Statistische methoden vormen hierbij

een onmisbaar hulpmiddel.

Streven naar een constante kwaliteit van
eindproducten betekent de verschillen
die ontstaan door biologische variatie
van grondstoffen, procesvariatie en on-
nauwkeurigheden in de meting, vermin-
deren. De meetonnauwkeurigheid bij
laboratoriumanalyses is eerder bespro-
ken (VMT 2004, 22, pp. 16-18). Deze keer
aandacht voor twee praktijkcases: Wat is
de invloed van de bemonsteringsproce-
dure? En: Hoe beïnvloeden onnauwkeu-
righeden in verschillende stappen van
het productieproces elkaar (foutvoort-
planting)?

Nauwkeurig bemonsteren
Stel dat een aardappelverwerker een
vrachtwagen met aardappelen ontvangt.
Dan is het voor de verwerking belangrijk
om te weten hoe groot de variatie binnen
die vracht is. Hoe groter die variatie, hoe
groter het risico dat de gemeten kwaliteit

afwijkt van de werkelijke (gemiddelde)
waarde van de vracht. Dit is een typisch
probleem in de voedingsmiddelenindus-
trie, die vaak te maken heeft met biologi-
sche variatie van grondstoffen.
Bij het meten van een kwaliteitsparame-
ter van een grondstof kan variatie optre-
den door de monstername en door de
analyses (tabel 1). Variatie in de monster-
name, dat hier nader wordt besproken,
kan bijvoorbeeld ontstaan als monsters
niet representatief zijn voor de hele partij.

Variatie in vrachtwagen
Terug naar onze vrachtwagen met aard-
appelen. Met een gericht experiment
kunnen de kwaliteitsverschillen binnen
deze vracht worden onderzocht. Daartoe
worden vier vrachtwagens op tien plaat-
sen bemonsterd. Vervolgens wordt elk
monster twee keer apart voorbewerkt en
daarna in duplo geanalyseerd. Totaal
levert dit 160 (4 x 10 x 2 x 2) waarnemin-
gen op. Met de resultaten kunnen de
variatiebronnen worden berekend, met
een meer statistische term variantiecom-
ponenten genoemd. Deze variantiecom-
ponenten zijn: de meetonnauwkeurig-
heid (de zogenaamde herhaalbaarheid),
de variatie ontstaan door voorbewerking
van het monster en de variatie tussen
monsterplaatsen in de vrachtwagen (ge-
middeld over de vier vrachtwagens). In
deze case is gebruik gemaakt van het sta-
tistische pakket Genstat, maar bijna alle
andere statistische pakketen kunnen
deze berekeningen uitvoeren.
Als de totale variatie in de 160 waarne-
mingen op 100% wordt gesteld, dan
blijkt in dit specifieke geval dat 84% van
de variatie wordt veroorzaakt door de
monsterplaats binnen een vrachtwagen,

8% door de voorbewerking van het mon-
ster en 8% door de analyse. De variatie
binnen een vrachtwagen is verreweg het
grootst. De bemonsteringsnauwkeurig-
heid kan dan ook aanmerkelijk worden
vergroot door meerdere submonsters per
vrachtwagen te nemen. Uit kostenover-
wegingen worden deze monsters voor de
analyse vaak samengevoegd tot een
mengmonster.

Drie submonsters
De invloed van het aantal submonsters,
de voorbewerkingen en de herhalingen
van analyses op de totale bemonsterings-
onnauwkeurigheid staat in tabel 2. De
bemonsteringsonnauwkeurigheid is uit-
gerekend door de standaarddeviatie van
een bemonsterings- en analyseprocedure
(berekend met behulp van de variantie-
componenten) met twee te vermenigvul-
digen. Een meetwaarde plus of min deze
onnauwkeurigheid levert ongeveer een
95% betrouwbaarheidsinterval op. In het
geval van één submonster, één voorbe-
werking en één herhaling (bovenste regel
in tabel 2) geldt: als de gemeten waarde
van de kwaliteitsparameter op 6 wordt
gesteld, dan is het 95% betrouwbaar-
heidsinterval gelijk aan 5,55 - 6,45 (6 -
0,45; 6 + 0,45). 
Uit tabel 2 blijkt dat hoe groter de inspan-
ning voor de bepaling van een kwaliteits-
parameter, hoe kleiner de bemonste-
ringsonnauwkeurigheid. Daarbij wordt (in
dit geval) de grootste winst geboekt als
drie in plaats van één submonsters wor-
den genomen. Op een gegeven moment
is de extra behaalde nauwkeurigheid van
een extra inspanning nog maar klein.

Tabel 1   Mogelijke variatiebronnen bij het meten van een
kwaliteitsparameter

Variatie in monstername Variatie in analyse

Oorzaken Monster niet representatief voor Monstervoorbereiding
de hele partij of moment in het (malen/mengen/voordrogen)
proces
Bewaarconditie van het Meetonnauwkeurigheid
monster tijdens transport etc.

Hoe beter de bepaling van een
kwaliteitsparameter, hoe kleiner de

bemonsteringsonnauwkeurigheid

Bemonsteringsonnauwkeurigheid en foutvoortplanting

Variaties: eerst analyseren,
dan verminderen
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Met behulp van dergelijke berekeningen
kan elk bedrijf een afweging maken tus-
sen aan de ene kant de bemonsterings-
onnauwkeurigheid en aan de andere
kant de analysekosten van de kwaliteits-
parameter.

Foutvoortplanting
Hoe beïnvloeden de bemonsteringson-
nauwkeurigheid bij de analyse van een
kwaliteitsparameter en de variatie in de
dosering elkaar? Deze concrete vraag is
afkomstig van Pre-Mervo, een bedrijf dat
premixen (mengsels van vitaminen, mi-
neralen en spoorelementen) fabriceert.
Dit probleem is met een simulatie opge-
lost. Een simulatie is inzichtelijker dan
het toepassen van theoretische rekenre-
gels, die overigens tot dezelfde resulta-
ten leiden.
Stel, in een productieproces wordt 100 kg
van een bepaalde grondstof afgewogen
met een onnauwkeurigheid van maxi-
maal 2%. Dit houdt in dat de afgewogen
hoeveelheid altijd ligt tussen de 98 en
102 kg. Bij een veronderstelling van een
normale verdeling voor het afwegen, be-
tekent dit een gemiddelde van 100 kg en
een standaarddeviatie van 0,67 kg. Deze

standaarddeviatie is berekend op grond
van de vuistregel dat zes maal de stan-
daarddeviatie de totale range van de
waarnemingen bevat (in dit geval 4 kg,
van 98 tot 102 kg).
De waarde van de kwaliteitsparameter
van de grondstof kan op een zelfde ma-
nier worden benaderd. Veronderstel een
onnauwkeurigheid van maximaal 5% bij
een gemiddelde waarde van 1.500 mg/kg.
Dat wordt vertaald naar een normale ver-
deling met een gemiddelde van 1.500
mg/kg en standaarddeviatie van 25 mg/
kg (5% onnauwkeurigheid is 75 mg/kg,
marge van 1425 tot 1575 mg/kg, verschil
is 150 mg/kg, gedeeld door zes is 25mg/
kg).

Simulatie
De simulatie werkt als volgt: Neem een
trekking uit de normale verdeling van de
kwaliteitsparameter van de grondstof en
vervolgens een trekking uit de normale
verdeling van de afgewogen hoeveelheid.
Vermenigvuldigingen van deze twee
waarden geeft de uiteindelijke waarde
van de kwaliteitsparameter in het pro-
duct. Met behulp van software-program-
ma’s, zoals Matlab, kan het bovenstaan-

de proces een groot aantal keren worden
herhaald, bijvoorbeeld 10.000 maal. Met
de resultaten van deze simulatie kan de
variatie van een kwaliteitsparameter van
een toegevoegde grondstof worden bere-
kend. In dit geval kwam de standaardde-
viatie uit op 25.5 mg/kg. Dit blijkt maar
een fractie groter dan de oorspronkelijke
variatie van de kwaliteitsparameter van
de grondstof (25 mg/kg). De conclusie
van deze simulatie is dat de doseringson-
nauwkeurigheid relatief klein is en wei-
nig invloed heeft op de totale onnauw-
keurigheid.

Generaliseren
Deze conclusie kan men generaliseren:
Het betekent dat het voor elk bedrijf be-
langrijk is om de grootste variatiebron-
nen te achterhalen en die (waar moge-
lijk) te minimaliseren. 
Statistische methoden en technieken
spelen zowel bij het kwantificeren van de
variatiebronnen als bij het advies over de

procedure van werken voor het monito-
ren van variatie een belangrijke rol. Na
het berekenen van de zogenaamde vari-
antiecomponenten met een statistisch
software-pakket kan elk bedrijf een afwe-
ging maken tussen enerzijds kosten van
bemonstering en analyse en anderzijds
de nauwkeurigheid van meten.
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Tabel 2   Vergelijking totale bemonsteringsonnauwkeurig-
heid bij verschillende bemonsterings- en analysestrategie-
ën voor een bepaalde kwaliteitsparameter van aardappelen
# submonsters # voorbewerkingen # herhalingen onnauwkeurigheid 

1 1 1 0.45
3 1 1 0.30
5 1 1 0.26

10 1 1 0.22
5 1 2 0.24
5 2 1 0.22
5 2 2 0.21

Het is belangrijk de grootste
variatiebronnen te achterhalen en die
(waar mogelijk) te minimaliseren

Voor het bepalen van kwaliteitsparameters maakt Pre-Mervo gebruik van een eigen laboratorium.
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