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Thema: Efficiënt produceren

Kwaliteits- en veiligheidscontroles kosten 
fabrikanten en overheden veel tijd en 
geld. Bij elke controle moet de fabrikant 
of controle-instantie tijdens het produc-
tieproces regelmatig meerdere monsters 
nemen die naar gespecialiseerde labora-
toria gaan voor analyse. Productie- en 

opslagtijden worden echter steeds kor-
ter. Daarmee wordt het voor organisaties 
steeds belangrijker om snel betrouwbare 
analysegegevens paraat te hebben.
Dergelijke informatie stelt fabrikanten 
bovendien in staat processen tijdig bij te 
sturen.

Continue procesbewaking
TNO heeft een geïntegreerde aanpak 
ontwikkeld die fabrikanten en overheden 
in staat stelt voedingsmiddelen voortaan 
inline, dus continu en tijdens het produc-
tieproces, te monitoren op kwaliteit en 
veiligheid. De methode berust op de ken-
nis en expertise die de onderzoeksorga-
nisatie in huis heeft op het gebied van 
analytische chemie, sensortechnologie, 
voedingsmiddelentechnologie en wet-
geving. 
TNO onderscheidt in haar aanpak twee 
scenario’s: de kwaliteits- of veilig-
heidsindicator is bekend of onbekend. In 
het eerste geval gaat de onderzoeks-
organisatie op zoek naar een detectie-
techniek die inline goed inzetbaar is en 
die aansluit bij de aard van het produc-
tieproces van de fabrikant. In de tweede 
situatie zoeken de onderzoekers eerst 

Onderzoeksorganisatie TNO heeft een geïntegreerde aanpak ontwikkeld die fabrikanten en 

overheden in staat stelt voedingsmiddelen tijdens het productieproces continu te monitoren op 

kwaliteit en veiligheid. Fabrikanten kunnen zo processen vroegtijdig bijsturen, wat productuitval 

vermindert en zorgt voor een constante kwaliteit.

Vroegtijdig bijsturen van processen vermindert productuitval

Van offline naar inline detectie

Uit TNO-onderzoek blijkt dat LIBS zeer geschikt is voor de inline bepaling van de productkwa-
liteit, bijvoorbeeld de verdeling van natrium (zoutgehalte) in bakkerijproducten als brood.

‘LIBS is zeer geschikt voor de 
inline bepaling van de 
productkwaliteit’

_VMT_1111_EC   16 05-05-2011   15:43:44



vmt | 13 mei 2011 | nr 11 17

chemische merkers die te relateren zijn 
aan (een afwijking van) een kwaliteits- of 
veiligheidsniveau. Een voorbeeld hiervan 
zijn veranderingen in geur en smaak. Bij 
die merker worden vervolgens geschikte 
inline-detectietechnieken gezocht, 
bijvoorbeeld spectroscopische technie-
ken: deze kunnen meerdere parameters 
tegelijk meten, zijn contactloos en dus 
inherent hygiënisch.
Een andere technologie die mogelijk kan 
worden ingezet voor inline detectie zijn 
geminiaturiseerde massaspectrometers 
waarmee nog specifieker en gevoeliger 
kan worden gemeten dan met spectro-
scopische technieken.
TNO let bij de selectie van een detectie-
methode niet alleen op performance, 
maar onderzoekt ook of de techniek vol-
doet aan wettelijke normen en aansluit 
op werkprocedures, zoals Cleaning in 
Place (CIP).

Vinden van merkers
Afwijkingen in de kwaliteit van voe-
dingsmiddelen zijn achteraf meestal 

goed vast te stellen, aan de hand van 
bijvoorbeeld geur en smaak. Vaak is ech-
ter onduidelijk hoe deze afwijkingen zijn 
ontstaan. Ze zijn pas in een later stadium 
waar te nemen, wat het lastig maakt om 
ze te voorkomen. Het is daarom belang-

rijk chemische componenten te vinden 
die te correleren zijn aan de afwijking: de 
zogenaamde merkers. Zijn de merkers 
eenmaal bekend, dan kan onderzocht 
worden of ze in een vroeg stadium waar 
te nemen zijn. Dat biedt niet alleen aan-

Vroegtijdig bijsturen van processen vermindert productuitval

Van offline naar inline detectie
Figuur 1. Schematisch overzicht van de ontwikkeling van inline detectietechnologie voor  
continue procesbewaking.

Het kiemgetal is een veelgebruikte maat voor de versheid en 
houdbaarheid van vlees, maar wel één waaraan verschillende 
nadelen kleven. De bepaling ervan vindt plaats in spe ciale 
laboratoria en testresultaten laten gemiddeld 24 uur op zich 
wachten. De analysemethode is bovendien weinig gevoelig. 
Voor de vleesindustrie is het relevant merkers te hebben 
waarmee vroegtijdig, liefst eerder dan het kiemgetal, de vers-
heid van vlees te bepalen is. 
TNO is daarom op zoek gegaan naar betrouwbare merkers 
die al in een vroegtijdig stadium inzicht geven in veiligheid 
en houdbaarheid. De onderzoeksorganisatie zette diverse 
screeningstechnieken in om vleesmonsters te analyseren. 
Deze monsters waren opgeslagen bij verschillende tempera-

turen en zijn op verschillende tijdstippen geanalyseerd. Figuur 
2 geeft de bepaling weer van vluchtige verbindingen in vlees 
via Solid-Phase Micro-Extraction (SPME), gekoppeld aan twee-
dimensionale gaschromatografie met massaspectrometrische 
detectie. 
Onderzoekers namen met deze methoden verschillende com-
ponenten waar die toe- of afnamen met de bewaartijd. De 
meeste componenten veranderden met het kiemgetal. Maar 
er waren ook vluchtige componenten aanwezig die al in con-
centratie omhoog gingen, ver voordat het kiemgetal steeg. 
Dit zijn mogelijk geschikte kandidaten voor de bepaling van 
de versheid van vlees, aldus de onderzoekers. 

Inline detectie van vleesbederf

Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) is een relatief 
nieuwe methode voor de analyse van – vooral vaste – voe-
dingsmiddelen. Een krachtige laserstraal (1.064 nanometer), 
met een gefocusseerd vermogen in de orde van 1 gigawatt/
cm2, vormt een plasma van een kleine hoeveelheid verdampt 
monster. LIBS is daarmee een contactloze techniek, die mini-
maal destructief is, dat wil zeggen dat minder dan een micro-
gram wordt verdampt. In het plasma worden de moleculen 
ontleedt in atomen en ionen. Deze zenden specifieke straling 
uit, bij golflengten die verschillen per element (atomaire 
emissie). Met LIBS wordt deze straling gemeten en wordt in 
een fractie van een seconde bepaald welke elementen aan-
wezig zijn in een monster.
De foto in figuur 3 laat de emissie van een eischaal zien, met 

een groot aandeel aan groene straling afkomstig van het 
element calcium.
Uit TNO-onderzoek blijkt dat LIBS zeer geschikt is voor de 
inline bepaling van de productkwaliteit, bijvoorbeeld het 
zoutgehalte (Na) of de verdeling daarvan in bakkerijpro-
ducten als brood (figuur 3). Ook kan met LIBS continu de 
natrium-kalium (Na/K)-verhouding in een productstroom 
worden gevolgd, wat een maat is voor smaakbehoud in 
zoutarme producten. 
LIBS is ook toepasbaar bij de beoordeling van voedselveilig-
heidsvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de detectie van 
sommige zware metalen in producten. Ten slotte kan LIBS ook 
worden toegepast voor een snelle bepaling van de herkomst 
(authenticiteit) van producten of grondstoffen.

Inline detectie van het zoutgehalte
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mische sensoren tot spectroscopische 
technieken en geminiaturiseerde ana-
lysetechnieken. Zo zijn er sensoren 
ontwikkeld voor de detectie van eenvou-
dige parameters als zuurstof, pH, bio-
gene aminen, thiolen en kleine aroma-
tische moleculen zoals benzeen. Ze zijn 
echter ook toepasbaar voor de detectie 
van complexe componenten, zoals hor-
monen en mycotoxinen.
Voorbeelden van spectroscopische tech-
nieken die toepasbaar gemaakt kunnen 
worden voor inline detectie in de voe-
dingsmiddelenindustrie zijn Near Infra 
Red (NIR)-spectroscopie, fluorescentie 
(levensduur)-technieken, Raman- 
spectroscopie en Laser Induced Break-
down Spectroscopy (LIBS). Ook snelle, 
geminiaturiseerde massaspectrometers 
zijn kandidaat voor inline detectie.
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apolaire stof. Daarom combineert TNO in 
het proces verschillende complementaire 
analytische technieken, zoals twee-
dimensionale scheidingsmethoden en 
hogemassa resolutietechnieken waarmee 
stoffen al in lage concentraties opge-
merkt worden.

Inline detectietechnieken
TNO heeft een breed scala aan technie-
ken in huis waarmee merkers inline te 
detecteren zijn, variërend van (bio)che-

knopingspunten voor het monitoren van 
de afwijking, maar ook voor het achter-
halen en oplossen van het probleem.
De zoektocht naar merkers vereist een 
brede en gedegen aanpak waarin goed 
nagedacht moet worden over de opzet 
van experimenten, de monstername, de 
analysemethodes en de statistische ver-
werking van grote hoeveelheden data 
(1,2). In veel gevallen is niet bekend wat 
voor stof de merker is: een vluchtige of 
niet-vluchtige verbinding, een polaire of 

Leon Coulier en Sjaak van Veen
L. Coulier en S. van Veen zijn onderzoekers bij TNO, 

research group Quality & SafetyFiguur 3. LIBS-emissie (foto inzet) en natriumprofiel in brood (grafiek).

Figuur 2. Voorbeeld van de analyse van vluchtige componenten in vlees, via Solid-Phase Micro-Extraction (SPME) gekoppeld aan tweedimen-
sionale gaschromatografie met massaspectrometrische detectie. TNO heeft met deze technieken een merker gevonden die veroudering van 
vlees veel eerder zichtbaar maakt dan het kiemgetal. 
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