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Tot dusver hield de wetenschap
zich nauwelijks bezig met
membraanemulsificatie. Het

proefschrift Membrane Emulsification:
Process Principles, waarmee Anneke
Gijsbertsen-Abrahamse op 4 juni
promoveerde aan Wageningen Uni-
versiteit, moet daarin verandering
brengen. Een groter inzicht in het
druppelvormingsmechanisme bij
langsstroomemulsificatie en in de
stroming van de invloed van de trans-
membraandruk op de effectiviteit van
de procedure kan de ontwikkeling
van betere membranen bevorderen.

Uit computersimulaties en micro-
scopische waarnemingen in het
kader van dit onderzoek wordt onder
meer duidelijk dat, bij het gebruik

van de gangbare industriële membra-
nen, druppels die gelijktijdig ont-
staan elkaar vaak in hun groei belem-
meren. Bij membranen met een veel
lagere porositeit (1,5%) kunnen de
druppels wel ongehinderd naar bui-
ten komen’.

Bij de bestudering van de morfologie
van de verschillende membranen werd
gebruikgemaakt van een tweelagen-
model dat het membraan voorstelt als
bestaande uit een bovenlaag (met
poriën) en een onderlaag. Dit model
werd in het kader van dit onderzoek
zodanig uitgebreid dat ook met de
poriegrootteverdeling rekening kon
worden gehouden. Inzet van dit
model leidde tot het inzicht dat de
vloeistofverdringingsmethode, die
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vaak aangewend wordt om de porie-
grootteverdeling te schatten, een ver-
tekend beeld geeft. De poriegroottes
worden te laag ingeschat en het aantal
poriën daarmee te hoog. 

Naast het verbeterde tweelagenmo-
del presenteert dit proefschrift aan-
bevelingen voor de toekomstige ont-
wikkeling en optimalisering van
langsstroommembranen. Het is daar-
mee een voorbeeld van toegepast
wetenschappelijk onderzoek dat de
voedingsindustrie kan stimuleren
belangrijke innovaties in het bedrijfs-
proces door te voeren. ■

In de productie van levensmiddelen spelen emulsies een belangrijke rol. Sinds twintig jaar

is, als aanvulling op oudere emulgeertechnieken, het emulgeren door middel van een

langsstroommembraan in zwang geraakt. Daarbij wordt de te dispergeren fase van een

vloeistof door de poriën van een membraan gedrukt, zodat aan de andere kant druppels

ontstaan, die vervolgens door een tweede vloeistof worden losgemaakt en meegevoerd.
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Stelling
Voor de productie van levensmidde-

len met behulp van langsstroom-

membraanemulgeren is het belang-

rijker dat de bevochtigingseigen-

schappen van het membraan con-

stant zijn dan dat de poriegrootte-

verdeling uniform is.

Visco-elastische netwerken

Onderzoeker Anneke Martin
stelde tijdens haar proeven
met verschillende soorten

eiwitten vast dat soja glycinine een
goede vervanger kan zijn voor dierlij-
ke eiwitten, mits het zodanig wordt
gemodificeerd dat het zijn monome-
rische vorm kan behouden bij andere
pH-waarden dan van nature het geval
is. 

Het zijn met name de mechanische
eigenschappen van eiwitten die de
belangstelling van de industrie zullen
wekken. De vorming van visco-elasti-
sche netwerken lijkt invloed te hebben

op het ontstaan en de stabiliteit van
schuim. De vier verschillende eiwitten
die Martin onder de loep nam (β-
caseïne, β-lactoglobuline, ovalbumine
en glycinine) blijken zich in dat
opzicht zeer verschillend te gedragen.
Glycinine kan bijvoorbeeld in korte
tijd een sterk visco-elastisch netwerk
vormen, terwijl β-caseïne dat niet
doet. Van ovalbumine en glycinine
met een pH van 6,7 kon geen schuim
worden gemaakt, terwijl dit wel lukte
met β-caseïne, β-lactoglobuline en
glycinine met een pH van 3. Wanneer
een visco-elastisch netwerk stand-

houdt, kan dit processen van dispro-
portionering in de schuimlaag vertra-
gen, maar niet geheel stilzetten.

Het gedrag van een eiwitlaag kan
uiteenlopen van viskeus tot elastisch.
Viskeuze eiwitlagen (die onder ver-
vorming zwichten) hebben een lage
volumefractie eiwit en een hoge
A0/M, terwijl elastische eiwitlagen
(die onder vervorming breken) geka-
rakteriseerd worden door een hoge
volumefractie eiwit en een lage A0/M. 

Het belang van deze dissertatie ligt
vooral in de beschrijving van het
gedrag van eiwitten aan lucht/water-
grensvlakken. ■

Voor de stabilisatie van emulsies en schuimen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van

eiwitten. Luchtbellen en oliedruppels worden beschermd tegen coalescentie, drainage en

disproportionering doordat de eiwitten een visco-elastisch netwerk vormen. In haar

proefschrift Mechanical and Conformational Aspects of Protein Layers on Water doet

Anneke Martin verslag van een onderzoek naar de moleculaire processen die, bij

eiwitadsorptie, plaatsvinden aan de grensvlakken van lucht en water.
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Inzicht in de wensen en verwach-
tingen van consumenten is een
belangrijke succesfactor voor

zowel de agro- als de levensmiddele-
nindustrie. De eerste fase van een
consumentgericht productontwerp-
proces is gericht op het identificeren
en kwantificeren van de sleutelfacto-
ren van het product voor de consu-
ment, de zogenaamde ‘benefits’, en
het positioneren van deze benefits
ten opzichte van de concurrentie.

Concrete richtlijnen
Concrete en duidelijke richtlijnen
voor conceptualisatie en uitvoering
van de eerste ontwerpfase ontbreken
echter, terwijl juist deze eerste stap-

pen het meest bepalend zijn voor het
succes van nieuwe producten en
technologieën.

Het onderzoek van Ana Costa, die
begin mei promoveerde aan Wagenin-
gen Universiteit, richtte zich op technie-
ken voor het inventariseren van consu-
mentenbehoeften. Zij organiseerde
groepsdiscussies en diepte-interviews
om de perceptie van consumenten wat
betreft home meal replacements (HMR)
te onderzoeken. Volgens de promoven-
da leveren beide technieken een waarde-
volle bijdrage aan een algemeen begrip
van consumenten en hun behoeftes
maar kunnen sociaal wenselijke uitspra-
ken en verschillen in taalvaardigheid tot
bias leiden. Zij onderving dit gedeelte-

lijk door de groepsdiscussies te combi-
neren met collagetechnieken, projectie-
ve technieken waarbij proefpersonen
collages maken van tijdschriftillustraties
die hun gevoel en ervaringen bij een
bepaald product weergeven.

Morele motieven
Om de achterliggende motieven beter
te begrijpen, gebruikte Costa ook de
‘means end theorie (MEC), de ‘ladde-
ring’-techniek en enquêtes. De MEC-
theorie gaat ervan uit dat consumen-
ten producten kopen en gebruiken
op basis van hun inschatting van de
consequenties daarvan. Uit het
onderzoek blijkt dat het identificeren
en meten van barrières in de consu-
mentenacceptatie van innovaties een
eigen plaats moet hebben binnen het
consumentgericht ontwerpen. Zo is
de weerstand van sommige mensen
tegen HMR voor een deel gerelateerd
aan morele motieven (men vindt bij-
voorbeeld dat men zelf moet koken
voor zijn gezin). Daardoor doen zij
geen aankoop, ook al voldoet het
product in de ogen van de levensmid-
delenexpert aan hun behoeften. ■

Biologisch vliegen vangen

De huisvlieg, Musca domestica L,
komt overal ter wereld in
grote getale voor. Het insect

is niet alleen irritant, maar kan ook
diverse ziektes overbrengen op zowel
mensen als dieren. Bestrijdingsme-
thoden hebben vaak negatieve bijef-
fecten of zijn niet in staat een vlie-
genpopulatie tot een acceptabel
niveau terug te brengen. De Europese
wetgeving eist echter dat in fabrieken
voor voedingsmiddelen geen enkele
vlieg te vinden is. Dat maakt het ont-
wikkelen van een nieuwe, liefst
milieuvriendelijke, bestrijdingsme-
thode noodzakelijk. 
Smallegange, sinds enkele jaren
werkzaam als onderzoeksassistent

bij het Laboratorium voor Entomo-
logie van Wageningen Universiteit,
bestudeerde tijdens haar promotie-
onderzoek de mogelijkheid om vlie-
gen met visuele en/of geurprikkels
te lokken. Zij voerde een aantal
gedragsstudies uit met vrij vliegen-
de vliegen, waarbij ze rekening
hield met de fysiologie van de vlie-
gen en met diverse omgevingsfacto-
ren.

Gedragsstudies
De promovenda experimenteerde
onder meer met ultraviolet, blauw,
groen en wit licht. Het ultraviolette
licht had de grootste aantrekkings-
kracht op vliegen; het maakte daarbij

weinig uit welke knipperfrequentie
het licht had. Wél bleek dat de vlie-
gen overdag sneller reageerden op
lichtbronnen in het donker dan op
lampen in verlichte ruimtes. Daar-
naast hing de respons af van her-
komst, sekse en leeftijd.

Dat gold ook voor de aantrekkelijk-
heid van geurbronnen: terwijl de
geuren van marmiet en bedorven var-
kens-, runder- en kippenvlees beide
seksen lokten, was brood gedrenkt in
bier of azijn alleen aantrekkelijk voor
mannetjes. Vochtige gist en kippen-
mest waren alleen interessant voor
vrouwtjes. Overigens reageerden
zowel jonge als volwassen huisvlie-
gen vooral goed op de geur van kip-
penmest, licht bedorven varkens- en
kippenvlees, een mengsel van melk-
poeder, suiker en gist, en brood
gedrenkt in water en melk. Combina-
tie van de geurbronnen met ultravio-
let licht onderdrukte echter de aan-
trekkingskracht van de geuren. Voch-
tige gist en marmiet vormden hierop
een uitzondering: deze geuren bleven
voor vrouwelijke vliegen aantrekke-
lijk. ■

Promovenda Ana de Almeida Costa bestudeerde de toepasbaarheid

van verschillende technieken voor consumentgerichte

productontwikkeling, waaronder focusgroepsdiscussies,

collagemethoden en ‘laddering’. Zij ontwikkelde nieuwe

procedures om deze technieken te verbeteren.

Overdag is, in donkere ruimtes, ultraviolet licht de beste methode

om huisvliegen in de val te lokken. In verlichte ruimtes zijn

geurbronnen effectiever. Dat concludeert dr. ir. Renate

Smallegange na afloop van haar promotieonderzoek aan de

Rijksuniversiteit Groningen.
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Women make up 50%

of the world’s popula-

tion, perform 66%

percent of the world’s

work, receive less

than 10% of its inco-

me and own less than

1% of its property. 
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