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Voedselveiligheid & Kwaliteit
Thema: Voedselveiligheid

De definitie van kwaliteit is ‘als een pro-
duct of dienst voldoet aan de wensen en 
verwachtingen van de klant’. Ontwerpen 
volgens Quality by Design (QbD) is een 
ontwikkeling van de laatste jaren in het 
kwaliteitsdenken die het belang bena-
drukt van een goed integraal ontwerp. 
QbD kan theoretisch geplaatst worden 
bovenop Six Sigma. Het breidt kwaliteits-
management uit naar de product- en 
procesontwikkelingsfase (zie figuur 1).
De essentie van QbD is de systematische 
benadering van het proces- en product-
ontwerp. De systematiek kent vier funda-
menten: multivariabele gegevensanalyse, 
procesanalyse, procesautomatisering en 
kennismanagement. QbD legt de nadruk 
op het begrijpen van het proces en op 
procesbeheersing van het product, dat is 
gebaseerd op wetenschappelijke gege-
vens en een risicoanalyse van het produc-
tieproces (risk based analysis). Als we bij 
het ontwerp van een product alle beken-
de relevante factoren in kaart kunnen 
brengen met hun interacties, krijgen we 
de bandbreedte (design space) voor de in 

te stellen parameters (deeltjesgrootte, 
pH, mengtijd, vochtgehalte, enz.). Zo 
verkrijgen we idealiter een product dat 
aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Kritische parameter
Elke processtap heeft kritische proces- en 
productparameters. We moeten de kriti-

sche product- en procesparameters con-
troleren, bij voorkeur tijdens het produ-
ceren. Aan elke processtap kunnen we  
in-proces controles koppelen die ons 
moeten waarschuwen als de proces-
parameters niet binnen de vastgestelde 
grenzen blijven. 
Behalve eenvoudige in-proces controles 
(kijken, pH-meten, wegen, tellen, enz.) is 
het ook mogelijk om on-line analytische 
analyses uit te voeren. Daarvoor gebrui-
ken we in de industrie de term Process 
Analytical Technology (PAT). Zo passen 
we bij industriële productie vaak nabij-
infraroodtechnologie (NIR) toe voor in-
line meting van vochtgehalte, deeltjes-
grootte en homogeniteit.

Process Analytical Technology
In-proces controles zoals in-line, at-line 
en on-line en PAT maken het mogelijk 
meer van het productieproces te weten te 
komen. Resultaat is een beter voorspel-

bare productkwaliteit met minder varia-
tie in de productkwaliteit. PAT kan een 
sleutel zijn, in het verschuiven van batch-
gewijze productie naar een continu pro-
ductieproces. Door in- en on-line metin-
gen te koppelen aan stuurmodellen kan 
direct en geautomatiseerd ingespeeld 
worden op ontwikkelingen in productie-
technieken.
PAT-processen kunnen worden ingezet 
bij zowel de ontwikkeling van nieuwe 
producten (development) als in produc-
tieomgevingen (manufacturing). In beide 
gevallen wordt er meer kennis over het 
proces vergaard. Bij ontwikkelprocessen 
zullen PAT-technologieën leiden tot meer 
kennis van het proces. Meer kennis leidt 
tot meer inzicht, minder productvaria-
ties, een betere voorspelling van de kwa-
liteit en meer robuuste processen. Hier-
door kunnen in de productieomgeving 
later aanzienlijke besparingen worden 
bereikt. Doordat er minder off-line labo-

Quality Control zou eigenlijk overbodig moeten zijn. Goed ontworpen en gestuurde processen 

leveren altijd kwaliteit op. Maar hoe realiseer je deze? Quality by Design biedt daarvoor goede 

handvatten. Door de meetgegevens aan te vullen met kennis verkregen uit multivariabele analyses 
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Quality by Design & PAT –  
van correctie naar preventie

‘Kennis uit het opvolgen van 
een ‘non conformity’ moet 
worden vastgelegd’

Herman Janssen Beverages heeft dankzij Alis, het laboratorium- en kwaliteitsmanagement-
systeem, altijd en overal inzicht in hun kwaliteitsinformatie. 
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ratoriumtesten nodig zijn, kan het 
gebruik van PAT in een productieomge-
ving leiden tot een snellere vrijgave van 
producten. Daarnaast zijn er diverse 
industrievoorbeelden van kostenbespa-
ring door automatische NOx-emissie 
monitoring, het meten van componenten 
in afvalwater en het meten van sporen 
verontreinigingen in waterstof met 
behulp van traditionele infrarood-
technologie.
 
Meten is weten
Bij het controleren van grondstoffen voor 
de productie gaat het er op voorhand om 
vast te stellen hoeveel de grondstoffen 
mogen variëren zonder dat dit negatieve 
consequenties heeft voor het eindpro-
duct. Deze kritische procesvariabelen 
vormen bij elkaar genomen de zoge-
naamde ontwerpruimte of ‘approved 
design space’. 
Het proces om te komen tot de kennis 
van toegestane variaties in de grondstof-
fen en procesvariabelen staat bekend als 
Design of Experiments (DoE). Zolang de 
analyseresultaten binnen deze ruimte lig-
gen, zal het systeem het product vrijge-
ven, de zogenaamde parametrische pro-
ductvrijgave (‘parametric product 
release’ of PPR). Gebeurt dit realtime dan 
spreken we van Real Time Release Tes-
ting (RTRT).
Het vakgebied van Statistical Process 
Control biedt meerdere technieken om 
de variatie in meetwaarden te analyseren 
en vast te stellen of de variatie consistent 
of ‘out-of-control’ is. Shewart en Nelson 
hebben pionierswerk verricht in het ont-
wikkelen van regels om vast te stellen dat 

gevonden variatie in meetwaarden het 
gevolg is van externe invloeden (1). Tech-
nieken als Control charts en Process 
Capability analyses zijn belangrijke 
gereedschappen in het inrichten van een 
goed gemonitord proces.
Wanneer er vanuit PAT- of SPC-analyses 
signalen komen dat er afwijkingen optre-
den, moet er gereageerd worden. Vanuit 
het QbD-ontwerp zullen resolutieplan-
nen zijn gedefinieerd waarin is vastge-
legd hoe er ingespeeld kan worden op 
non conformities van de kritieke controle-
punten. Deze kunnen bestaan uit puur 
technische maatregelen, feedback signa-
len naar andere systemen zoals het MES 
(Manufacturing Execution Systems), 
maar er kan ook een hele workflow in de 
organisatie worden doorlopen.

Van database naar knowledgebase
Het gebruik van SPC- en PAT-technieken 
genereert enorm veel meetgegevens. 
Deze worden opgeslagen in het Labora-
torium Informatie Management Systeem 
(LIMS). Van daar uit gaat de data-analist 
met behulp van multivariabele gegevens-
analyse op zoek naar relevante patronen 
en correlaties. Dit vergt een geavanceer-
der automatiseringsniveau dan excel-
bestanden of platte LIMS-records. Daar-
naast levert de opvolging van een ‘non 
conformity’ veel informatie op die op een 
gestructureerde manier moet worden 
vastgelegd zodat er in voorkomende 
gevallen snel uit geput kan worden. Er is 
dan ook een duidelijke verschuiving te 
zien van traditionele LIMS-systemen naar 
laboratorium- en kwaliteitsmanagement-
systemen in productiebedrijven. Hoog-

waardige processen vragen om een 
knowledgebase in plaats van een data-
base.
Een succesvolle implementatie van de 
hiervoor genoemde technieken, met 
name in product- en procesverbeterings-
trajecten, vereist een verschuiving van de 
vraag ‘Hoe gedragen producten zich in 
het proces?’ naar ‘Waarom gedraagt een 
product zich in het proces zoals het 
doet?’. Dit geeft de organisatie een beter 
inzicht om de variability van het produc-
tieproces beter krijgen. Het verminderen 
hiervan resulteert in een beter product, 
lagere kosten, betere kwaliteit en hogere 
efficiency. 

Kwaliteit is een mindset
Quality Control zou eigenlijk overbodig 
moeten zijn. Goed ontworpen en 
gestuurde processen leveren altijd kwali-
teit op. Gedetailleerde kennis van het 
proces resulteert in robuuste productie-
processen. Robuuste processen geven 
minder aanleiding tot variatie. Minder 
variatie betekent een beter voorspelbaar 
eindproduct en dus minder afgekeurde 
producten, hogere marges en minder 
verspilling. Een beter eindproduct bete-
kent dus ook meer tevreden klanten. En 
staat dit niet vaak in de visie statements 
van organisaties? Juran heeft gelijk, kwa-
liteit is te voorspellen (2). 
De ingebouwde preventieve maatregelen 
zorgen voor de zelfregulering in het pro-
ces die verliezen reduceert. De hierboven 
beschreven paradigma’s en technieken 
zijn echter slechts ‘enablers’. Echte kwa-
liteit komt voort uit goed leiderschap, 
superieure processen en een kwaliteit 
gedreven cultuur. Stimuleer mensen om 
zich breed te ontwikkelen, faciliteer mul-
tidisciplinaire teams en leer van kwali-
teitsissues. Kennis en kennismanage-
ment zijn de sleutelfactoren in kwaliteits-
verbeteringstrajecten.
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Figuur 1. Quality by Design is gebaseerd op het Six Sigma kwaliteitsmodel.
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