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In het voorjaar van 2004 nam Joep Koene,
als projectmanager bij Ontwikkelings-
maatschappij Oost Nederland NV betrok-
ken bij Food Valley, het initiatief om met
een aantal laboratoria en kennisinstellin-
gen de mogelijkheden voor samenwer-
king op het gebied van diagnostiek te
bespreken. Mark van Haaren, Business
Development Manager bij Keygene: “Het
was eerst even aftasten want we zijn ook
concurrenten van elkaar, maar al gauw
bleek de samenwerking veel meer voor-
delen dan nadelen op te leveren.”

Op maat
Elk laboratorium en elk instituut heeft
zijn eigen expertise in bepaalde techno-
logieën en richt zich op een gedeelte van
de voedingsmiddelenketen. Dat beteken-

de in het verleden dat een vraag uit de
markt vanuit de optiek van het betreffen-
de laboratorium werd bekeken. Het Food
Diagnostic Platform brengt daar verande-
ring in. Van Haaren: “De klant krijgt via

één aanspreekpunt toegang tot de gehe-
le ‘tool box’ en alle kennis en ervaring
van alle afzonderlijke deelnemers aan het
platform. We kunnen klanten beter
bedienen. Ze krijgen een oplossing op
maat.”
Het Food Diagnostic Platform is te bena-
deren via de website www.fooddiagnos-
tics.nl. Het heeft geen eigen kantoor of
personeel. Bij toerbeurt, wisselend per
maand, beantwoordt een laboratorium of
instituut de binnenkomende mail en
speelt de vragen door aan de juiste par-
tijen. Complexe vragen worden in verga-
deringen besproken. 

Nieuw
Het platform wil ook gezamenlijk onder-
zoek doen naar nieuwe technologieën en
toepassingsmogelijkheden. Nicolette
Klijn, hoofd Diagnostiek bij de Planten-
ziektekundige Dienst: “Daartoe werken
deelverzamelingen uit het platform aan
projectvoorstellen. Op dit moment spe-
len twee concrete projecten: de detectie
van mycotoxinen en nematoden. Geza-
menlijk benaderen we opdrachtgevers en
subsidieverstrekkers.”
Klijn benadrukt het belang van een goe-
de toetsing en validatie tijdens de ont-
wikkeling van nieuwe methodieken. “Wil

een methode succesvol zijn in de prak-
tijk, dan moet hij een zekere robuustheid
hebben. Toetsing en validatie onder
praktijkomstandigheden zijn ook een
voorwaarde voor acceptatie van nieuwe
methoden in wet- en regelgeving. Daar
hebben we als Plantenziektekundige
Dienst altijd mee te maken.”

Internationaal
De groep samenwerkende laboratoria
groeit gestaag. “Hoe breder het netwerk,
hoe beter. Er is geen exclusiviteit”, bena-
drukt Koene. Uiteindelijk wil het Food
Diagnostic Platform internationale
bekendheid verwerven voor diagnostiek
in de hele keten van de food, van plant-
aardige en dierlijke primaire productie
tot kant-en-klare levensmiddelen.
“Samenwerking met zoveel partners is
uniek. We hebben de ambitie en de
timing is goed”, onderstreept Van Haa-
ren. “Food Valley is internationaal al
bekend, dat gaan we met het Food Diag-
nostic Platform ook bereiken.”

Informatie
De deelnemende laboratoria zijn te vinden op
www.fooddiagnostics.nl.
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De klant krijgt via één aanspreekpunt
toegang krijgt tot de gehele ‘tool box 
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Met de oprichting van het Food

Diagnostic Platform kan de

levensmiddelenindustrie voor-

taan bij één aanspreekpunt

terecht met alle vragen op het

gebied van diagnostiek. In het

platform werken commerciële

laboratoria, Wageningen Uni-

versiteit en instituten samen.

Vragen uit de markt worden nu

met meer kennis en expertise

beantwoord.

Joep Koene (links), Nicolette
Klijn (midden) en Mark van
Haaren (rechts): “Samenwer-
king met zo veel partners is
uniek in de diagnostiek.”
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