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Technologie
Wetenschap

Bij het ontwerpen van producten wordt vaak niet het product

maar de bestaande proceslijnen en procesinstellingen als start-

punt genomen. Bij consumentgericht ontwerpen gaat het

anders: daar zijn de voordelen voor de consument en de daaraan

gerelateerde producteigenschappen het uitgangspunt. Voorspel-

lende modellen zijn een essentieel onderdeel in deze aanpak.

De voedingsmiddelenmarkt is een dyna-
mische markt. Aan de lopende band wor-
den nieuwe producten ontwikkeld die
steeds beter aan behoeften en wensen
van consumenten voldoen. Nieuwe pro-
ducten worden vaak op bestaande pro-
ceslijnen met bestaande procesinstellin-
gen geproduceerd. Bestaande processen
kunnen echter beperkingen hebben
waardoor specifieke eisen aan het eind-
product niet kunnen worden gehaald.
Maar zelfs als dat wel kan is er vaak geen
sprake van een optimale situatie: de pro-
ces-productinteracties zijn te ingewik-
keld en het aantal vrijheidsgraden in het
systeem is te groot om het proces met
behulp van beschikbare kennis en
trial-and-errror-procedures te optimali-
seren. Dit leidt tot onnodig functiona-
liteits- en kwaliteitsverlies in het eindpro-
duct.

Begin aan het eind
De belangrijkste tekortkoming van de
conventionele werkwijze is dat het eind-
product niet het uitgangspunt is.
Integendeel: de bestaande procesconfi-

guraties zijn het startpunt. Daarnaast is
de beschikbare kennis van proces-pro-
ductinteracties meestal niet toereikend
om het proces efficiënt te kunnen opti-
maliseren. Weliswaar wordt er in de prak-
tijk kennis opgebouwd en levert dat goe-
de producten op maar de ontwikkeltijd
van deze producten is vaak lang en kost-
baar. Zolang het effect van veranderin-
gen in het proces op het eindproduct niet
kan worden gekwantificeerd blijft men
afhankelijk van kostbare en tijdrovende
trial-and-error-procedures om processen
te optimaliseren. 
Met behulp van een nieuwe benadering,
consumentgericht ontwerpen, is het
mogelijk verbeteringen te realiseren in
de functionaliteit en kwaliteit van het
eindproduct (figuur 1). Bij consumentge-
richt ontwerpen zijn consumentenvoor-
delen en de daaraan gerelateerde pro-
ducteigenschappen uitgangspunt en
worden bestaande procesontwerpen los-
gelaten. Belangrijk in deze aanpak is dat
het effect van veranderingen in het pro-
ces op relevante functionaliteits- en kwa-
liteitsaspecten van het eindproduct kan

worden voorspeld. Voorspellende model-
len zijn dan ook een essentieel onderdeel
in deze aanpak.

Het belang van modellen
Het gebruik van modellen in de voe-
dingsmiddelenindustrie is natuurlijk niet
nieuw, maar het zodanig inzetten van
modellen dat alle consumentenvoorde-
len zo optimaal mogelijk worden gereali-
seerd is dat wel. Een voorbeeld is het
modelleren van microbiële groei en ver-
vuiling in proceslijnen [1, 2]. Met dit
model kan de concentratie micro-orga-
nismen in het eindproduct worden voor-
speld als functie van de begincontamina-
tie, het procesontwerp en de procescon-
dities. Op deze manier is het mogelijk in
een bestaande proceslijn voldoende
inactivatie te realiseren bij minimaal
energieverbruik. Ook kan bijvoorbeeld
de effectiviteit van alternatieve proces-
ontwerpen in relatie tot inactivatie van
micro-organismen worden onderzocht.
Optimalisatie in bovenstaand voorbeeld
levert voldoende inactivatie op bij mini-
maal energieverbruik, maar het gevon-
den optimum is nog niet optimaal met
betrekking tot productkwaliteit, functio-
naliteit en productiekosten. Gedacht van-
uit de functionaliteit en kwaliteit van het
eindproduct spelen meer aspecten een
rol dan concentraties van micro-organis-
men. Voor veel producten is bijvoorbeeld
ook eiwitdenaturatie en inactivatie van
enzymen van belang. Met betrekking tot
productiekosten moet in veel gevallen
bijvoorbeeld ook rekening worden
gehouden met eiwitvervuiling.

Consumentgericht ontwerpen

Samenvatting
Het succes van voedingsmiddelenproducten in de markt
wordt voor een groot deel bepaald door kwaliteit en functio-
naliteit gerelateerd aan consumentenvoordelen. Het zou
daarom voor de hand liggen als dit het uitgangspunt was bij
product- en procesontwerp. In de praktijk wordt echter
meestal uitgegaan van bestaande productieconcepten. Hier-
door doet men concessies aan kwaliteits- en functionaliteits-
eisen die bijvoorbeeld voortkomen uit marktonderzoek. Dit
resulteert in suboptimale producten en uiteindelijk ook in
minder marktaandeel. Om succesvol te blijven in de markt is
het nodig over te gaan op consumentgerichte ontwerpen en
bestaande concepten los te laten.

Abstract
The success of a food product in the market strongly
depends on its quality and functionality related to consumer
benefits. It would therefore be logical if this is the starting
point for product and process design. In practice, however,
existing processing concepts are normally used as a starting
point. This leads to concessions in quality and functionality
demands, resulting from market research e.g. To remain
successful in the market it is essential to stop using existing
production concepts as a starting point and switch to consu-
mer oriented designs.
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Modellen combineren
Voor consumentgericht ontwerpen is een
systeem nodig waarin verschillende mo-
dellen kunnen worden gecombineerd die
samen alle relevante aspecten van het
eindproduct beschrijven. Figuur 2 geeft
dit schematisch weer. Een dergelijk sys-
teem dat alle relevante kwaliteits- en
functionaliteitsaspecten van het eindpro-
duct omvat is veel krachtiger dan een in-
dividueel model. Bestaande productielij-
nen kunnen simultaan worden geoptima-
liseerd naar productkwaliteit, product-
functionaliteit en productiekosten.
Een voorbeeld is de recente ontwikkeling
van het succesvolle Friesche Vlag Lang
Lekker. Deze lang houdbare melk is ont-
wikkeld met behulp van modellen van
NIZO food research. Door toepassing van
een combinatie van modellen werd het
mogelijk een product met optimale
smaak te maken tegen minimale produc-
tiekosten, zonder concessies te doen aan
de overige producteigenschappen.

Een stap verder
Het is ook mogelijk de effectiviteit van
nieuwe procesontwerpen te onderzoe-
ken. Een dergelijke aanpak is gevolgd bij
de ontwikkeling van een nieuwe verhit-
tingstechnologie, Innovative Steam Injec-
tion (ISI) [4]. ISI is een speciale vorm van
directe stoominjectie die het mogelijk
maakt vloeibare producten heel kort

(korter dan 0,1 seconde) heel hoog (150
tot 200°C) te verhitten. De hypothese is
dat kort-hoog verhitten resulteert in een
verbetering van kwaliteit en functiona-
liteit, terwijl de veiligheid nog steeds
gegarandeerd is.
De vraag is natuurlijk hoe kort en hoe
hoog moet worden verhit om de gewen-
ste producteigenschappen te bereiken.
Met een systeem waarin verschillende
modellen worden gecombineerd kan

deze vraag worden beantwoord. Figuur 3
laat een voorbeeld zien voor twee aspec-
ten: inactivatie van micro-organismen en
eiwitdenaturatie. Het werkgebied van de
ISI is rood gearceerd. In dit gebied is
sprake van meer dan 6D (1 x 106) reductie
bacillussporen en minder dan 10% eiwit-
denaturatie. Vanzelfsprekend kunnen
ook meerdere producteigenschappen en
vrijheidsgraden worden meegenomen.
Op deze manier kan bijvoorbeeld UHT-

Fig. 2   Het combineren van verschillende modellen die samen alle relevante eigenschappen
van het eindproduct beschrijven is een essentieel onderdeel van consumentgericht ontwer-
pen.
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Fig. 1   Consumentgericht ontwerpen versus conventioneel ontwerpen.
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melk worden geproduceerd die de smaak
van gepasteuriseerde melk benadert.
Genoemde voorbeelden hebben betrek-
king op verhittingsprocessen. Consu-
mentgericht ontwerpen is niet beperkt
tot deze processen. Een ander voorbeeld
is een vernieuwd ontwerp voor een val-
stroomindamper, waarbij naast produc-
tiekosten ook rekening is gehouden met
producteigenschappen [5]. Verder kan
worden gedacht aan het optimaliseren
van sproeidroogprocessen met betrek-
king tot poedereigenschappen als oplos-
baarheid [6]. Een andere mogelijkheid is
de optimalisatie van kaasproductie en 
-rijping voor bepaalde smaakeigenschap-
pen van kaas [7].

Open architecturen
In de voorbeelden hierboven zijn de
modellen al beschikbaar en kunnen wor-
den gecombineerd binnen één software-
omgeving. Dat kan niet altijd. Vaak wor-
den modellen die relevant zijn voor con-
sumentgericht ontwerpen binnen ver-
schillende disciplines ontwikkeld. Model-
len worden steeds nauwkeuriger maar
ook steeds complexer: stromingsbereke-
ningen met CFD, complexe reactiekineti-
sche systemen of metabolic pathway
modelling. Hierdoor zien ontwikkelaars
zich genoodzaakt gebruik te maken van
gespecialiseerde software. Zonder open
softwarearchitecturen is het erg moeilijk
dergelijke modellen te combineren.
Ook als modellen nog moeten worden
ontwikkeld bieden open softwarearchi-
tecturen voordelen. Op de eerste plaats
is het vaak mogelijk sneller en goedkoper
te ontwikkelen omdat elementen uit ver-

schillende softwareapplicaties kunnen
worden gecombineerd. Verder wordt het
hergebruik van modellen eenvoudiger.
Eén model kan meerdere malen worden
gebruikt gedurende de levenscyclus van
een product. Zo kan een model dat ont-
wikkeld is in het kader van een proces-
ontwerp op kleine schaal later worden
ingezet om processen op te schalen, ver-
volgens te optimaliseren en zelfs in line
te regelen. Open architecturen zorgen er
voor dat de barrières en dus ook de beno-
digde investeringen om modellen te her-
gebruiken minimaal zijn.
Het idee achter consumentgericht ont-
werpen is nieuw voor de voedingsmidde-
lenindustrie. Vergelijkbare concepten
waarin eveneens de eigenschappen van
het eindproduct uitgangspunt zijn, wor-
den bijvoorbeeld al toegepast in de
(petro-)chemische industrie. Ook het
voordeel van het combineren van model-
len en het daaraan verwante probleem
van barrières tussen verschillende soft-
wareapplicaties is eerder onderkend in
de (petro-)chemische industrie. Dit heeft
leidde onder andere tot het CAPE-OPEN-
initiatief, een project waarin een aantal
grote (petro-)chemische bedrijven en
softwareleveranciers universele stan-
daarden hebben opgesteld voor commu-
nicatie tussen software gericht op chemi-
sche processen [8]. Veel softwareleveran-
ciers maken hun software inmiddels
CAPE-OPEN-compatibel. Dit voorkomt
dat het wiel telkens opnieuw moet wor-
den uitgevonden en resulteert in een
drastische beperking van de ontwikkel-
en implementatiekosten voor modellen.

Consument wordt koning
Producenten van voedingsmiddelen
besteden veel tijd en geld aan markt-
onderzoeken om te achterhalen wat con-
sumenten precies willen. Deze informatie
wordt vervolgens vertaald in concepten
voor nieuwe producten die beter voldoen
aan de behoeften en wensen van de con-
sument. Als bij het product- en proces-
ontwerp vervolgens wordt uitgegaan van
bestaande procesconcepten moeten over
het algemeen concessies worden gedaan
aan kwaliteit en functionaliteit van het
eindproduct zodat niet optimaal kan wor-
den voldaan aan behoeften en wensen
van de consument. Met het oog op de
marktpositie en concurrentiepositie is dit
niet verstandig. Concurrenten die beter
gebruik maken van beschikbare kennis
kunnen immers met vergelijkbare pro-
ducten een betere kwaliteit en functiona-
liteit realiseren. Door consumentgericht
te ontwerpen kunnen bedrijven beter vol-
doen aan de wensen van de consument
en daarmee hun marktpositie versterken.
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Ede, maykel.verschueren@nizo.nl.Fig. 3   Inactivatie van micro-organismen en eiwitdenaturatie voor verschillende verhit-
tingstechnologieën.
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