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Technologie
Thema: Techniek & analyse

“Veel ontwikkelingen bevinden zich 
nog in de academische sfeer. Er zijn nog 
weinig concrete toepassingen”, zegt 
Anton Sweere, specialist Dairy process 

Technology van Campina Innovation. Dit 
R&D-centrum van de groep Consumer 
Products Europe volgt het onderzoek, 
maar is er zelf niet actief bij betrokken. 

MinacNed, de branchevereniging voor 
Micro- en Nanotechnologie organiseert 
elk jaar een conferentie waar onderzoe-
kers en bedrijven onderzoek op micro- en 

Micro- en nanotechnologie zitten in de lift. Hoewel de beide technologieën doorgaans in één 

adem worden genoemd, blijkt meestal al snel dat de betreffende informatie meer over ‘nano’ 

dan over ‘micro’ gaat. Maar hoever staat het met de microtechnologie? Een zoektocht naar de 

toepassingen in de levensmiddelenindustrie levert nog weinig concreets op. “Maar we zijn nu aan 

het opschalen.”

Microtechnologie in de 
praktijk

Foto: FluXXion

Microzeefinstallatie op industriële schaal.
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nanogebied presenteren. In 2005 stelde 
MinacNed in opdracht van het ministerie 
van Economische Zaken de roadmap 
‘Micro- en Nanotechnologie voor Food en 
Nutrition’ op. 
Binnen de vier thema’s Verpakking/logis-
tiek, Emulsies/textuur, Sensor/detectie-
systemen en processing en Filtreren/frac-
tioneren zijn veertien ‘roads’ opgesteld 
die moeten leiden naar toepassingen op 
micro- en nanogebied. 
Volgens Sweere zijn de kosten nog te 
hoog om er doorsnee consumenten-
producten mee te produceren in grote 
hoeveelheden. In de nabije toekomst 
ziet hij nog geen toepassingen op pro-
ductieschaal. “Alleen op het gebied van 
sensoren in verpakkingen en analyses 
zie ik mogelijkheden.” Anderen zijn iets 
positiever. Een blik op het microveld 
levert toepassingen in diverse stadia van 
‘rijpheid’ op.

Lab-on-a-chip
Wat zeker nog in de ontwikkelfase zit is 
de lab-on-a-chiptechnologie voor toepas-
singen in de levensmiddelenindustrie. 
In de wereld van de biotechnologie en 
de farmacie is dit microsysteem om op 
kleine schaal analyses uit te voeren al 
gemeengoed. De voordelen zijn duide-
lijk: minder vloeistofgebruik en meer 
analyses per tijdseenheid. Dit betekent 
minder kosten.
LioniX, een bedrijf dat lab-on-a-chiptech-
nologie ontwikkelt, werkt samen met het 
analysebedrijf Nsure aan een chip om de 
versheid van peren te meten aan de hand 
van mRNA-biomarkers. Maar deze toe-
passing binnen de agro-industrie staat 
nog in de kinderschoenen. Volgens Nsure 
duurt het nog een jaar of vijf voordat de 
methodieken geschikt zijn om op micro-
schaal toe te passen.

Intelligente verpakkingen
Intelligente verpakkingen worden ook 
geschaard onder microtechnologie. In 
deze verpakkingen zit een sensor die 
aangeeft hoe de kwaliteit van het pro-
duct gedurende transport en opslag 
verandert. FSQI, een Amerikaans bedrijf, 
maakt sensoren die de versheid van 
vlees meten aan de hand van gassen die 
micro-organismen in de verpakking uit-
scheiden. DSM Specialty Packaging nam 
vorig jaar een aandeel in FSQI. Volgens 
de ingrediëntenleverancier is dit tot nu 
toe het enige concept dat de versheid van 
vlees goedkoop kan meten. De sensoren 
zullen dit jaar op de Amerikaanse markt 

beschikbaar zijn. 
In Europa zijn intelligente verpakkingen 
echter nog niet goedgekeurd. Wanneer 
dat gebeurt, is nog niet bekend. In geval 
van goedkeuring moet de industrie nog 
over de streep. Die vreest dat consumen-
ten alleen de meest verse producten uit 
het schap zullen kiezen en de rest laten 
staan.

Microheaters
“Binnen een paar jaar zullen de eerste 
voedingsmiddelenbedrijven micro-
heaters aanschaffen”, voorspelt Peter 
de Jong, manager Processing bij NIZO 
food research. “We hebben nu voor vijf 
bedrijven projecten met de microheater 
uitgevoerd.” Met de microheater kan 
NIZO op kleine schaal het effect van het 
proces op het product simuleren (zie ook 
VMT 22, 2007). 
De microheater is onderdeel van het 
micro-pilot-plantconcept en is het verhit-
tingsproces in het klein. De voordelen 
van dit concept zijn net als bij de lab-
on-a-chiptechnologie evident: minder 
ingrediënten en een kortere experimen-
teertijd. Met de resultaten kunnen de 
levensmiddelenbedrijven het proces zelf 
opschalen in hun bedrijf. Daarnaast heeft 
NIZO ook een ‘microcheese-systeem’ 
waarmee ze wel 600 microkazen kunnen 
maken. 
De Jong denkt dat in de toekomst micro-
systemen de rol van de pilot plant deels 
zullen overnemen. “In ieder geval voor 
vloeibare levensmiddelen.” Zelf gaat 
NIZO verder met de ontwikkeling van een 
microdroger. 
Op de Nationale MicroNano-conferentie 
van 2007 presenteerde Kievit, onderdeel 
van Friesland Foods en producent van 
onder andere geëncapsuleerde poeders, 

een alternatieve sproeidroogtechnologie: 
inktjettechnologie. Op microschaal kijkt 
Kievit samen met de Universiteit van 
Twente hoe ze kleinere, stabielere deel-
tjes kunnen maken.

Microzeven
De microzeven lijken het verst in hun 
ontwikkeling. “We zullen zoals het er nu 
uitziet dit jaar beginnen met opschalen 
naar semi-industriële schaal. Volgend 
jaar willen we een eerste industriële 
installatie voor het filtreren van enige 
honderden kubieke meters melk per dag 
gereed hebben”, zegt Ben Brocades, 
director marketing en sales van filterleve-
rancier FluXXion. “We zijn op dit moment 
al bezig met pilottesten op iets kleinere 
schaal.” 

FluXXion voert diverse projecten uit met 
microzeven in de voedingsmiddelenin-
dustrie waaronder het verwijderen van 
bacteriën uit melk en pekelbaden en 
clarificatie van wijn zonder de geur- en 
smaakstoffen te verwijderen. “Naast 
een pekelbad staat nu een industriële 
installatie met een capaciteit van vijf tot 
zes kuub per uur. Dit is de eerste instal-
latie op deze schaal wereldwijd”, zegt 
Brocades vol trots. “De toekomst ziet er 
veelbelovend uit. De komende jaren gaat 
het gebeuren.”

Microtechnologie richt zich op geminiaturiseerde systemen met hoogwaardige 
functionaliteit. Schaal: 10-6m. Buiten de levensmiddelenindustrie is een bekend 
voorbeeld het microchirurgische instrument waarmee chirurgen via een zeer 
kleine opening in het lichaam van de patiënt kunnen opereren. Enkele toepas-
singen binnen de levensmiddelenindustrie zijn het verwijderen van bacteriën uit 
vloeibare stromen zonder verhitting en het uitvoeren van processen op kleine 
schaal. Als vakgebied beweegt de microsysteemtechnologie zich in de richting van 
nanotechnologie. De grens hiermee wordt steeds vager.
Nanotechnologie gaat om nog kleinere deeltjes. Schaal: 10-9m. Onderzoekers 
gaan op molecuulniveau aan de slag. Een voorbeeld in de voeding is dubbele 
emulsies. Een emulsie bestaat uit vet met daarin vetdruppels. Aan de Universiteit 
van Wageningen maken ze door nanotechnologie kleine waterdruppeltjes in die 
vetdruppels: dubbele emulsies. De smaak van dergelijke emulsies in producten als 
margarine en ijs wordt niet aangetast, terwijl het aantal calorieën vermindert. 

Wat is microsysteemtechnologie en wat is nanotechnologie?

‘De eerste industriële 
installatie hebben we al’

Dionne Irving
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