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Technologie & Techniek

Uit de literatuur is bekend dat eiwitten 
die door hitte samenklonteren tot piep-
kleine aggregaten, de stabiliteit van 
schuim kunnen verbeteren. De actieve 
stoffen in bijvoorbeeld een afwasmiddel 
als Dreft (fosfolipiden) hebben een leng-
te van ongeveer één nanometer. Afwas-
water ligt daarom na een uurtje plat.
Eiwitten van 2 tot 5 nanometer houden 
een schuim 2 à 3 uur overeind en met 
deeltjes van 100 tot 200 nanometer blijft 
schuim wel 3 tot 5 dagen stijf. Zulke 
nanodeeltjes zijn uitstekend te maken 

door vele eiwitmoleculen  aan elkaar te 
koppelen. De kunst is dit zo gecontro-
leerd mogelijk te doen zodat nanodeel-
tjes ontstaan met dezelfde grootte en 
eigenschappen. Verhitten is hiervoor niet 
geschikt, want dan reageert alles met 
alles. Het is typisch een klusje voor enzy-
men.

Koppeling
Op het Wageningse lab van de leerstoel-
groep Levensmiddelenchemie haalt Wal-
ter Heijnis een glazen plaatje uit een 

doosje. Het plaatje vormde het hart van 
zijn microreactor. Tegen het licht worden 
dunne samenvloeiende kanaaltjes zicht-
baar. Hierin liet hij het melkeiwit 
α-lactalbumine aggregeren met behulp 
van het enzym peroxidase. Het enzym 
‘snoept’ – in de woorden van Heijnis – 
een H-tje af van het aminozuur tyrosine 
en maakt het radicaal. Zo’n radicaal ami-
nozuur bindt vervolgens met tyrosine van 
een ander eiwitmolecuul. Op die manier 
worden eiwitten aan elkaar gekoppeld.
Het lag in de verwachting dat bij deze 
radicaalreactie alle vier tyrosine eenhe-
den in α-lactalbumine willekeurig met 
elkaar zouden reageren. De promoven-
dus was dan ook blij verrast toen hij ont-
dekte dat de reactie behoorlijk selectief 
verliep. De binding vond voornamelijk 
plaats tussen twee van de vier tyrosines. 
De reden leek te zijn dat door de vouwing 
van het eiwit lang niet alle tyrosines 
bereikbaar waren om mee te reageren. 
Door te spelen met de zoutsterkte vouw-
de het eiwit zich anders en kon het aantal 
beschikbare tyrosines veranderen. De 
selectiviteit van de koppelingsreactie was 
daarom sterk afhankelijk van de zout-
sterkte. 

Anti-schuim
Het leek er volgens Heijnis op dat de 
eiwitten zich bij hoge zoutsterkte snel 
aaneenregen tot grote lineaire ketens. Bij 
lage zoutsterkte leken de gevormde 
aggregaten meer interne tyrosine verbin-
dingen te hebben en verknoopte het 
eiwit zich tot knotsjes. Overigens, niet de 
microreactor maar de zoutsterkte bepaal-
de grotendeels of het eiwit tot grote 
ketens of knotsjes uitgroeide. De kracht 
van een microreactor, de exacte beheer-
sing van temperatuur en reactietijd, 
voegde in dit geval weinig toe. De leer-
stoelgroep stond voor de keuze: door-
gaan met de techniek van de microreac-

Het zat Walter Heijnis in eerste instantie niet mee. De microreactor waarin hij eiwitten 

gecontroleerd aan elkaar koppelde bood geen directe meerwaarde boven een batchreactor. Hij 

focuste daarom op de verwachte schuimstabiliteit van de verkregen eiwit-aggregaten. Weer 

zonder succes, het schuim in z’n bekerglas stortte in. Toen viel het kwartje: een anti-schuim eiwit.
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tor met het risico dat het onderzoek wei-
nig bijzonders opleverde, of zich richten 
op de nieuwe nanodeeltjes die veel 
gemakkelijker in een batchreactor 
gemaakt konden worden. De keuze viel 
op het laatste en Heijnis richtte zijn 
onderzoek op de schuimstabiliteit van de 
nanodeeltjes die hij had gemaakt. Ook 
op dit terrein boekte hij weinig resultaat. 
Of hij nu lineaire partikeltjes of knotsjes 
door een schuim roerde, de schuimstabi-
liteit ging omlaag.
Na ettelijke jaren werk aan zijn promotie-
onderzoek voelde het als een flinke 
tegenvaller. Totdat hij het eens van de 
andere kant bekeek: hij had een levens-
middelenproof anti-schuim in handen. 
Dat kon interessant zijn voor de proces-
industrie. De meeste anti-schuimmidde-
len die de handel aanbood, waren op 
basis van siliconen. En dat is vandaag de 
dag nog steeds zo.

Getemperde verwachting
Eind 2010 rondde Heijnis zijn promotie-
onderzoek af en vond hij een nieuwe 
baan bij de hbo-lerarenopleiding Con-
sumptieve Techniek van de Fontys Hoge-
scholen. Terugblikkend op zijn onder-
zoek leunt hij ontspannen achterover en 
tempert direct de verwachtingen rond 
anti-schuim. Want zo eenvoudig ligt het 
niet. Anti-schuim eiwit kan misschien 
goed van pas komen bij de productie van 
bier of wijn, maar een brouwer of wijn-
boer kan geen melkeiwit op het etiket 
gaan vermelden. Een hobbybrouwer zou 
het wel kunnen gebruiken. Nooit meer 
last van opromend schuim dat zich door 
het waterslot heen drukt. En anti-schuim 
kan uitkomst bieden bij zuiveringsinstal-
laties in de levensmiddelenindustrie die 
door het hoge eiwitgehalte kampen met 
overmatige schuimvorming. 
Voor het zover is valt wetenschappelijk 
nog het een en ander op te helderen. 
Afhankelijk van het soort schuim werken 
Heijnis’ nanodeeltjes destabiliserend, en 
soms werkt het niet. Er zijn nog een hoop 

onduidelijkheden. Zijn co-promotor 
Peter Wierenga vult hem aan: “Als 
iemand nu naar ons toe komt met de 
vraag of we iets op de plank hebben lig-
gen dan is het antwoord nee.” 
Over het mechanisme van anti-schuim 
hebben de onderzoekers intussen wel 
een idee. Stabiliserende nanodeeltjes lig-
gen als een soort stootkussentjes tussen 
twee schuimbelletjes in zodat de belle-
tjes niet kunnen versmelten. De anti-
schuim deeltjes van Heijnis zitten ook in 
de dunne film tussen twee belletjes in 
maar ze zijn toch behoorlijk hydrofoob. 
Wanneer het deeltje de vochtige film iets 
afstoot, kan er lucht langs opkruipen en 
zo ontstaat een tunneltje. En als de belle-
tjes eenmaal gaan samenvloeien is het 
gedaan met het schuim. Zelfs een schuim 
dat door andere nanodeeltjes is gestabi-
liseerd gaat op die manier lek.

Plaatje ontwikkelen
Zoals goed onderzoek betaamd roepen 
de gevonden resultaten vragen op. Twee 
nieuwe promovendi kijken op dit 
moment naar schuimstabilisatie en gel-
vorming door grotere partikeltjes. 
Heijnis’ deeltjes waren maximaal 10 
nanometer. Nu wordt gekeken naar deel-
tjes tot 200 nanometer. En een groot 
vraagteken is nog welke eigenschappen 
naar boven komen wanneer in plaats van 
α-lactalbumine een ander eiwit als bouw-
steen wordt gebruikt. De onderzoekers 
zijn, zoals Wierenga het uitdrukt, op zoek 
naar de condities waar een eiwit aan 

moet voldoen voor een bepaalde eigen-
schap. “We willen het plaatje verder ont-
wikkelen.”
Peroxidase uit mierikswortel blijft voor de 
onderzoekers het ideale enzym om eiwit-
ten mee te koppelen. Het enzym heeft de 
waterstofperoxide nodig om actief te zijn. 
Door steeds een klein beetje waterstof-
peroxide toe te voegen, is de activiteit, en 
daarmee de grootte van de nanodeeltjes, 
goed te sturen. De enkele onderzoeks-
groepen in de wereld die ook bezig zijn 
met het koppelen van eiwitten gebruiken 
vaak andere enzymen, zoals laccase en 

transglutaminase. Die koppelen amino-
zuren die vaak aan de buitenkant zitten, 
waardoor de koppeling minder selectief 
is. De activiteit van transglutaminase is 
bovendien moeilijker te sturen en te 
stoppen.

Open oog
De eigenschappen en mogelijkheden van 
gekoppelde eiwitstructuren in levensmid-
delen zijn nog grotendeels onontgonnen 
terrein. De toepassing kan variëren van 
textuurverbeteraars in brood tot gelvor-
mers en stabilisatoren die goed werken 
in een zuur product als mayonaise. In het 
onderzoek wordt vanuit die functionele 
hoek gekeken naar het gedrag van eiwit-
ten.
Heijnis: “Onderzoek komt erop neer dat 
het altijd meer en beter moet. Daarom is 
het goed een open oog te houden voor 
andere potentiële eigenschappen, zeker 
als het resultaat niet is wat je hoopt.”
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Walter Heijnis: “Het gaat om de grote ‘waarom’-vraag. Een kleuter vraagt aan zijn 
moeder waarom het gras groeit en waarom de lucht blauw is. Ook een weten-
schapper blijft doorvragen. De vergelijking gaat een beetje mank want een kleu-
ter is snel tevreden met het antwoord. Maar ze zijn allebei redelijk eigenwijs. Ook 
dat heb je als wetenschapper nodig”, verzekert Heijnis. Om er met een brede lach 
aan toe te voegen dat het de samenwerking niet altijd makkelijker maakt.

Stelling: “Een goede wetenschapper heeft trekjes uit zijn kleu-
tertijd behouden.”
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