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Traceerbaarheid

Hendrix Meat Group heeft samen met TNO de dotcode ontwik-

keld. Met dit coderingssysteem is het mogelijk om vleesdelen

terug te traceren naar het individuele varken. De dotcode

bestaat uit maximaal 49 puntjes inkt die op de huid van varkens-

delen worden gespoten. De code biedt eveneens ruimte proces-

parameters op te slaan. Dat maakt de dotcode tot een instru-

ment om actief het productieproces te beïnvloeden.

Jo Duys, directeur Productie bij Hendrix
Meat Group, legt de noodzaak uit voor
een nieuw traceerbaarheidsinstrument:
“Hendrix Meat Group levert hoogwaardi-
ge varkensvleesproducten aan de retail,
onder andere aan de Laurus-groep. Ver-
der leveren we veel bacon aan de Engelse
en hammen aan de Italiaanse en Spaanse
markt. We hanteren strenge eisen op het
gebied van kwaliteit en transparantie.
Vooral voor onze klanten in de retail wil-
len we zo nauwkeurig mogelijk informa-
tie geven over de historie van de vlees-
producten. De meeste slachterijen zijn in
staat om de informatie en product bij
elkaar te houden tot het karkas. Wil je
daarna de informatie bij het product hou-
den, dan moet je werken met zuivere
kanalisatie (producten afkomstig van een
dier verwerken in hetzelfde kanaal) en
kleine batches. Dat doen we bij Hendrix
Meat Group. Veel kleine batches bete-
kent veel informatie over de genetica, het
voer, de dierhouderij, veterinaire gege-
vens en ook de kwaliteit en uitbetalings-
klasse. Die informatie willen we van het
varken tot de uiteindelijke producten
behouden. Een systeem als de dotcode is
dan onmisbaar.”
De dotcode is al operationeel bij Hendrix
Meat Group. Hij vormt een praktisch
onderdeel van NuTrace, het kwaliteits-
systeem van Nutreco, de moedermaat-
schappij van Hendrix Meat Group.

Negenveertig posities
Negenveertig posities, onderverdeeld in
zeven horizontale bij zeven verticale vel-
den gesitueerd op een oppervlak van vijf
bij vijf cm, dat is de kern van de dotcode.
Duys, medeontwikkelaar van de dotcode,
is enthousiast over de mogelijkheden:
“Elke positie kan wel of geen dot, wel of
geen puntje bevatten. Dat maakt dat er
in totaal miljoenen verschillende codes
mogelijk zijn. Elke code is uniek en her-
leidbaar. Een ham met zwoerd bijvoor-
beeld blijft traceerbaar met de dotcode
tot aan het moment van versnijden.”

Hendrix Meat Group traceert deelstukken terug naar individueel varken

‘De dotcode kan meer dan t

Directeur Productie Jo Duys, mede-ontwik-
kelaar van de dotcode: “Met de dotcode kun-
nen we traceren en het productieproces
beïnvloeden.”
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De dotcode wordt aangebracht aan het
einde van de slachtlijn, op het moment
van classificatie. Een robot spuit met een
inkjet de code op de huid van acht hoofd-
onderdelen van een varken, te weten
twee hammen, twee buiken, twee ruggen
en twee schouders. Zolang deze onder-
delen hun huid behouden, blijft de dot-
code leesbaar en zijn ze daarmee te
traceren. De codes zijn uitleesbaar met
een videoscan.
Als bij verdere verwerking de huid wordt
verwijderd en daarmee ook de dotcode,
krijgt het varkensvlees een EAN-code
(streepjescode) op de vleesdrager, zoals
het krat of de haak. “De dotcode is trans-
formeerbaar in een EAN-code, dat is een
groot voordeel”, aldus Duys. “Als nu twee
hammen met ieder een eigen dotcode in
een krat worden gelegd, vormen ze
samen een batch. De krat krijgt een EAN-
code die is gekoppeld aan de twee afzon-
derlijke dotcodes van de hammen. Gaan
we later in het proces deze batch terugt-
raceren, dan kunnen we via de EAN-code
de twee dotcodes achterhalen. Voor een
batch met twee hammen komen we dan
bij hooguit twee verschillende boeren
uit.”

Op de huid
Belangrijk is dat het product zelf infor-
matiedrager is doordat de dotcode direct
op de huid kan worden aangebracht. Er
zijn dus geen labels nodig. Het enige
nadeel is dat gebruik wordt gemaakt van
een productvreemde stof. Volgens Duys
is dit alleen theoretisch gezien een
nadeel. “We brengen slechts hele kleine
puntjes inkt aan op de huid. Bovendien
gebruiken we eetbare inkt, dezelfde die
wordt gebruikt voor het goedkeurstem-
pel van vlees. Zou je een code op een
label willen bevestigen aan een deelstuk
van een varken, dan loop je weer tegen
andere problemen aan. Want hoe beves-
tig je dat label?”

Actief gebruik
Traceren ziet Duys als een passieve toe-
passing van de dotcode. Maar de code is
volgens hem ook als actief instrument
inzetbaar. “Traceerbaarheid is feitelijk
passief, want alleen in geval van een inci-
dent maak je gebruik van je systeem. Je
zorgt ervoor dat je relevante gegevens
snel kunt vinden op het moment dat het
nodig is. Maar de dotcode is zeker ook
geschikt als actief systeem. Het is onze
bedoeling om de opgeslagen informatie
te gaan gebruiken in de productie.
Als je bijvoorbeeld de spekdikte van de
rugbedekking bepaalt met een vision-
systeem en dit invoert in de dotcode, kun
je met dit gegeven en met de gewenste
vetdikte van de bacon de ontvettingsma-
chine aansturen. Bij 18 mm vet in het uit-
gangsproduct en 8 mm gewenst vet op
de bacon betekent dat 10 mm vet weg-
snijden. Nu gebeurt de selectie voor het
ontvetten nog handmatig.”
Een informatiedrager als de dotcode
maakt de weg vrij voor het gebruik van
meer objectieve meetmethoden in de
productie. Duys licht toe: “Parameters
zoals kleur, marmering en beschadigin-

gen worden nu door vakmensen inge-
schat. Dit gebeurt weliswaar op hoog-
waardig niveau, maar het blijft subjectief.
Binnen Hendrix Meat Group willen we zo
veel mogelijk naar objectieve meetme-
thoden toe. We verwachten dat in de toe-
komst robots de rol van vakmanschap
overnemen bij de procesbesturing. We
hebben nu een systeem om de objectieve
meetgegevens op te slaan. De vervolg-
stap is het op het juiste moment gebrui-
ken van de relevante informatie.”
Ook voor de consument ziet Hendrix
Meat Group toepassingsmogelijkheden
van NuTrace. Met een streepjescode op
de eindverpakking wordt het in de toe-
komst voor consumenten mogelijk om de
herkomst van hun stukje vlees te achter-
halen. Dit is een volgende stap in de ont-
wikkeling van NuTrace.

Octrooi
De dotcode heeft Hendrix Meat Group
ontwikkeld samen met TNO. Nawi, een
firma in vleesproductietechnieken, heeft
de spuitrobot ontworpen. Duys ziet het
systeem als logische stap: “Binnen Nutre-

co zijn we al heel lang bezig om traceer-
baarheid binnen de keten te realiseren.
Steeds proberen we dit te verbeteren.”
Hendrix Meat Group heeft het octrooi van
de dotcode in handen. “We hebben veel
geïnvesteerd in dit systeem en we zijn blij
dat we het octrooi hebben. In eerste
instantie gaan we zelf de dotcode verder
implementeren voor varkensvleesproduc-
ten. Mochten andere bedrijven belang-
stelling hebben, dan horen we dat
graag.”traceren’
Annemarie Barbier-Schenk
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De dotcode bestaat uit 49 posities
die wel of geen punt (dot) kunnen
bevatten. Er zijn miljoenen verschil-
lende codes mogelijk.

‘Die informatie willen we van het 
varken tot de uiteindelijke producten
behouden’

Hendrix Meat Group
Hendrix Meat Group (www.hend-
rixmeatgroup.com) is producent
en verwerker van hoogwaardige
varkensvleesproducten. In drie
centrale slagerijen in Beilen,
Hoogeveen en Someren en pro-
ductielocaties in Druten, Meppel
en Emmen zijn ruim 1.200 mede-
werkers werkzaam. Hendrix Meat
Group is actief in product- en pro-
ductieconcepten en richt zich
vooral op retail, industrie en food
service in Nederland en West-
Europa.
Hendrix Meat Group is onderdeel
van Nutreco Holding NV, een
internationale onderneming
actief in diverse schakels in de
voedselkolom van vis, pluimvee
en varkensvlees.


