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WETENSCHAP

Big data in food
Van meten naar weten, procesoptimalisatie en  
kostenreductie

Door analyse van grote hoeveelheden data – van grondstof  
en proces – is de kwaliteit van het eindproduct te bepalen.  
Hiermee worden relaties tussen gegevens zichtbaar die  
voorheen ontoegankelijk waren.

Data-analyse
Doordat zeer veel gegevens beschikbaar zijn 
en het vaak gaat om complexe relaties tus-
sen verschillende parameters, voldoen stan-
daard statistische correlatie- en/of classi�-
catietechnieken in veel gevallen niet om de 
relevante verbanden te ontdekken.
Om dergelijke datasets te analyseren moe-
ten complexere data-analysemethoden wor-
den toegepast. Bij NIZO food research gaat 
het hierbij niet alleen om statistische tech-
nieken. Om een goede data-analyse uit te 
voeren is niet alleen een nieuwe complexe 
wiskundige methode nodig. Het betre� het 
op een slimme manier toepassen van 
beschikbare statistische analysemethoden 
(vaak recent ontwikkeld in andere vakge-
bieden) en het laten samenwerken van 
data-analyse-, logistiek-, proces- en pro-
ductexperts. Doel van de complexe data-
analyse moet uiteindelijk zijn het samen 
ontdekken van relaties in beschikbare gege-
vens en het vinden van de meest beïnvloed-
bare parameter(s) in de complexe keten van 
gebeurtenissen. 

Voorspellende parameters
Door het koppelen van gegevens over de 
grondstof-, proces-, locatieparameters aan 
de uiteindelijke productkwaliteit, wordt het 
mogelijk voorspellende parameters te de�-
niëren. Deze data-analyse exercitie hoe� 
maar één keer te worden uitgevoerd; daarna 
zijn de correlaties en voorspellende para-
meters bekend en kunnen de nodige voor-

Nieuwe methoden voor het verzamelen van 
informatie en het analyseren en combine-
ren van grote datasets bieden veelbelovende 
mogelijkheden voor het reduceren van kos-
ten en borgen van productkwaliteit. De 
druk op bedrijven in de voedingsmiddelen- 
industrie om kosten te reduceren en tegen 
constante hoge productkwaliteit te produ-
ceren is hoog. Een andere trend is dat 
steeds meer gegevens van logistieke-, 
bedrijfs-, productie- en reinigingsprocessen 
worden opgeslagen in diverse, steeds goed-
kopere, systemen. Twee trends die op het 
eerste gezicht weinig met elkaar te maken 
lijken te hebben. Het tegendeel is echter 
waar.  
Vanwege de complexiteit van de relaties  
tussen de beschikbare gegevens, bieden  
traditionele statistische technieken veelal 
weinig soelaas. De afgelopen jaren zijn 
nieuwe technieken volwassen geworden; en 
zijn nieuwe toepassingen gevonden voor 
klassieke statistische analyses. Met deze 
complexe data-analysetechnieken wordt het 
mogelijk verbanden te ontdekken tussen 
bepaalde gegevens en productkwaliteit  
en/of kosten. Zo kunnen (voedings)bedrij-
ven bepalen hoe in het logistieke-, produc-
tie- of reinigingsproces in te grijpen om 
kosten te reduceren en de kwaliteit te ver-
hogen.

Data-acquisitie
Met bedrijfsso�waresystemen, zoals ERP 
(Enterprise Resource Planning) en MES 
(Manufacturing Execution System), kunnen 
steeds meer gegevens worden opgeslagen 
over de (logistieke) bedrijfsvoering. Door-
dat steeds meer sensoren beschikbaar 
komen om productparameters in/online te 
meten, kunnen met behulp van procesregel-
systemen gemeten producteigenschappen 
gekoppeld worden aan hoe een proces 
daadwerkelijk is uitgevoerd. Daarnaast ana-
lyseren laboratoria nog altijd monsters op 
verschillende producteigenschappen.
Bedrijven hebben zo een schat aan poten-
tiële kennis tot hun beschikking, variërend 
van de impact van grondstofsamenstelling 
op productkwaliteit tot productielocatie- 
a�ankelijke relaties van reinigingsprotocol 
en houdbaarheid van het eindproduct. 
De verzamelde gegevens zijn potentieel zeer 
waardevol: door het toepassen van com-
plexe data-analysetechnieken wordt het 
mogelijk ze te valoriseren. Dedicated in-  
en online sensoren, die bijvoorbeeld een 
speci�eke producteigenschap meten,  
leveren nieuwe data op. Het genereren en 
opslaan van deze gegevens brengt kosten 
met zich mee, maar door ze mee te nemen 
in een complexe data-analyse, worden deze 
kosten terugverdiend.
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MONSTER DATA (TUSSEN)SPECIFICATIES PROCESCONDITIES REINIGING 

LOCATIE BATCH DIEET SMAAK GEUR TEMP TIJD DRUK DEBIET TEMP

1 B1 A  OK 5     

1 B2 A  OK 5     

1 B3 B  OK 10     

2 B1 A  OK 20    60

2 B2 A  OK 20    70

2 B3 B  OK 20    60

3 B1 A OK OK 80 20 2 50 80

3 B2 A SLECHT ZEER SLECHT 80 20 2 50 80

3 B3 B OK OK 80 23 2 47 80

4 B1 A OK OK 7     

4 B2 A SLECHT ZEER SLECHT 7     

4 B3 B SLECHT SLECHT 7     

MICROBIOTA PROFIEL 1 2

GENUS B1 B2 B3 B1 B2 B3

KURTHIA 0 0 0 0 0 0

ANOXYBACILLUS 171 0 2 1 157 0 

BACILLUS 0 55 0 18 28 17

GEOBACILLUS 0 0 0 0 0 492

BREVIBACILLUS 0 0 0 1317 0 2

* PSEUDOMONAS 0 147 2 0 258 58

LACTOCOCCUS 0 0 89 2 30 7

* Contaminatie met Pseudomonas in de grondstof (locatie 1) is voorspel-

lend voor de zeer slechte geur en smaak van het uiteindelijke product.

In figuur 1 is een fictief, relatief eenvoudig, pro-
ces weergegeven. De grondstof, bijvoorbeeld 
kippeneieren, komt een fabriek binnen (locatie 
1), daarna worden er twee bewerkingsstappen 
uitgevoerd (locatie 2 en 3) waarna het eind-
product (locatie 4) naar de afnemer wordt 
getransporteerd.
Voor het eindproduct is het belangrijk dat de 
geur en smaak van hoge kwaliteit zijn. Deze zijn 
als tussenliggende specificatie in de procespa-
rametertabel opgenomen. Daarnaast is in deze 
tabel voor elk van de uitgevoerde batches ook 
aangegeven met welk dieet de kippen zijn 
gevoerd. Op de verschillende locaties zijn voor 
de batches de microbiotaprofielen kwantitatief 
bepaald. Deze zijn weergegeven in de micro-

biotatabel. In deze tabel valt het op dat de con-
centratie Pseudomonas voor batch 2 in de 
grondstof hoog is en dat deze zelfs toegeno-
men is in processtap 1 (locatie 2). Uit de pro-
cesparametertabel blijkt dat de geur van het 
halffabricaat na bewerkingsstap 2 (locatie 3) 
en het eindproduct (locatie 4) zeer slecht is. 
De smaak op deze beide locaties is ook niet 
goed. Het dieet (voor batch 2: dieet A) kan niet 
de oorzaak zijn van de slechte smaak. Er zijn 
vaker eieren gebruikt (batch 1) waarvan de  
kippen gevoerd zijn met dieet A, hiermee is  
een acceptabel eindproduct geproduceerd.
In dit scenario kan de hoeveelheid Pseudo- 

monas als een marker en vroegtijdig waar-
schuwingssysteem dienen.  

Als snel in het proces ingegrepen moet wor-
den kan het lonen hiervoor een speciale sensor 
te (laten) ontwikkelen. Als de kwaliteit van de 
grondstof slecht blijkt te zijn, kan deze worden 
geblokkeerd voor productie en kan de produ-
cent de leverancier daarop aanspreken. Pas als 
het verkeerslicht op een locatie op groen staat, 
mag de batch naar de volgende locatie worden 
vervoerd.
In dit eenvoudige voorbeeld konden de onder-
zoekers met de hand de verbanden in de data 
vinden en vertalen naar een voorspellend 
model. In de realiteit is de data hier veelal te 
complex voor. Data-analysetechnieken zijn 
essentieel om ook in complexere gevallen ver-
banden te ontdekken en kosten te reduceren.

Figuur 1. Fictief proces met  

data-analyse-resultaat en vroegtijdig 

waarschuwingssysteem.

PROCESPARAMETERS

PROCES KETEN

027

zorgsmaatregelen genomen worden en 
eventueel een voorspellend model worden 
ontwikkeld. Een voorbeeld van een dergelij-
ke complexe analysemethode is Random 
Forest. De methode is zeer geschikt om in 
grote hoeveelheden complexe data te zoe-
ken naar niet-lineaire relaties, en aan te 

geven welke variabelen belangrijk zijn voor 
het correct voorspellen van output parame-
ters, bijvoorbeeld productkwaliteit. Deze 
sterk gereduceerde set variabelen kan ver-
volgens worden gebruikt om een relatief 
eenvoudig te interpreteren model van een 
proces te genereren. Hoewel deze methode 

binnen NIZO oorspronkelijk succesvol 
gebruikt werd binnen de bio-informatica, 
wordt deze inmiddels in een steeds breder 
scala aan projecten ingezet. 

Vroegtijdige waarschuwing
Een belangrijk resultaat van de gecom- 
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bineerde analyse van proces- en product- 
eigenschappen is een lijst van de variabelen 
(bijvoorbeeld proceseigenschappen) die het 
meest belangrijk zijn voor het correct voor-
spellen van producteigenschappen. Zo 
wordt het mogelijk om op basis van een 
beknopte set variabelen een voorspellend 
model te maken, waarmee waarden geme-
ten tijdens het productieproces gecorreleerd 
worden met, mogelijk slechte, productei-
genschappen die pas een aantal dagen later 
optreden. Zo’n model kan op basis van in- 
en online metingen vroegtijdig potentiële 
slechte productkwaliteit “voorspellen” en 
suggesties doen aan een procesoperator hoe 
het proces aan te passen om problemen te 
voorkomen en een constantere product-
kwaliteit te realiseren. Voor parameters  
die alleen met tijdrovende of kostbare tests 
gemeten kunnen worden, kan het lucratief 
zijn een sensor te ontwikkelen zodat er 
sneller in het proces kan worden inge- 
grepen.  
Uiteindelijk resulteert dit analysetraject in 
een verkeerslichtsysteem: aan de hand van 
een beperkt aantal eenvoudig en tijdig te 
meten variabelen wordt de kleur van een 
verkeerslicht bepaald. Rood: productie 
stoppen, tussenproduct als verloren 
beschouwen. Oranje: aanpassen van speci-
�eke procesparameters, waarvan door de 
eerdere uitvoerige data-analyse bekend is 

dat ze in combinatie met de gemeten 
grondstofeigenschappen een grotere kans 
op problemen geven. Groen: goed vooruit-
zicht. In het tekstkader (bij �guur 1) wordt 
een mogelijk analyseproces en het resultaat 
geïllustreerd.

Vooruitzicht
De ontdekte verbanden in complexe data-
analyse worden vertaald tot een voorspel-
lend model. Zo kan direct worden nagegaan 
wat het e�ect is van een bepaalde parameter 
op de kwaliteit van het eindproduct en  
kunnen problemen in een vroeg stadium 
worden ontdekt en opgelost. Gegeven een 
gewenste productspeci�catie is het vervol-
gens mogelijk te bepalen hoe een procespa-
rameter moet worden ingesteld. In combi-
natie met het toepassen van steeds geavan-
ceerdere sensoren wordt het mogelijk deze 
modellen in- en online in te zetten. Een 
producent hoe� niet meer te wachten op 
analyseresultaten van een lab. De pro-
ducteigenschappen zijn direct beschikbaar. 
Zo kan het model, gegeven een range van 
productspeci�caties, de operator adviseren 
hoe het proces moet worden bijgestuurd 
om met de gewenste productspeci�caties te 
blijven produceren. Dit soort model based 
control systemen zullen uiteindelijk een 
onderdeel vormen van de bestaande pro-
cesregelsystemen.
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Met behulp van data-

analyse tools en door 

intensief samen te 

werken met experts 

wordt een puzzel 

opgelost zodat er uit-

eindelijk meer waar-

de wordt gehaald 

wordt uit de beschik-

bare data en kennis.
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