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INTERVIEW

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Big data 
Efficiënter naar de oplossing

Big data is het buzzwoord van tegenwoordig. De toegenomen opslagcapaciteit 
voor data en nauwkeuriger analyse-apparatuur zorgen voor een stortvloed aan 
informatie. Deze data analyseren en interpreteren vergt kennis, samenwerking  
en efficiëntie. Wat doet NIZO food research aan dit onderwerp? Big data-expert 
Wynand Alkema legt uit.
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Voorbeeld 2: processing 
Een kaasproducent had bij een batch kazen een probleem met 
een onprettige bij smaak, een off-flavour. Het lukte het bedrijf  
zelf niet om de oorzaak te achterhalen. De producent schakelde 
NIZO in, dat een groot aantal gegevens verzamelde. Het onder-
zoeksinstituut analyseerde zowel een batch kazen met de goede 
als met de slechte smaak. Aan de hand daarvan werd een lijst  
gegenereerd met stoffen die de off-flavour konden veroorzaken. 
NIZO bestudeerde van beide batches data die een rol spelen bij 
de productie, zoals luchtvochtigheid en temperatuur. “De vraag 
was: welke procesparameters zijn veranderd bij de overgang van 
de ene naar de andere batch en kunnen we deze veranderingen 
relateren aan het ontstaan van een off-flavour”, legt Alkema de 
kern van het project uit. Uit de analyse van de gegevens bleek dat 

de verandering van 
een specifieke stap bij 
de productie tot een 
off-flavour leidde. Op 
basis van deze analyse 
en ervaring met het 
proces van kaasberei-

ding kon een expert verklaren hoe de off-flavour was ontstaan en 
konden aanbevelingen worden gedaan voor verbe tering van het 
proces. “Het is dus altijd belangrijk om grote hoeveelheden data 
te analyseren in nauwe samenwerking met experts die een grote 
domeinkennis hebben en de resultaten kunnen vertalen naar 
praktische oplossingen.”

Ontwikkelingen in biologisch domein
Ook in het biologische domein, waar de verwerking van big  
data is begonnen, staan de ontwikkelingen niet stil. “Ook hier 
worden steeds meer data gegenereerd. Voorheen was het duur 
om genexpressie van bacteriën te meten. Nu is het routinematig 
en komen er nog meer data binnen. Ook de metabolieten zijn  
veel nauwkeuriger te meten. Dit betekent dat we in het biologi-
sche domein nu ook chemische data binnenkrijgen. Daar moe-
ten we onze algoritmes op aanpassen en nieuwe filters voor  
ontwikkelen.” 

NIZO heeft al jaren ervaring met data-analyse en dan vooral op het  
gebied van bio-informatica. “Daarin gebruiken we de data voor het 
ontwerpen van experimenten, om te modelleren en voorspellingen 
te doen over het gedrag van bacteriën”, vertelt Wynand Alkema. Hij 
is bij NIZO verantwoordelijk voor het managen van researchdata 
en de ontwikkeling van nieuwe algo ritmes voor data-analyse. De 
laatste jaren past het instituut de kennis ook toe op de vakgebieden 
chemie en processing. “Door de ontwikkeling van sensoren komen 
er ook op die vakgebieden veel data beschikbaar. De modellerings-
technieken van biologische data passen we nu aan voor het verwer-
ken van deze data.” Alkema benadrukt dat hij en zijn collega’s zich 
beperken tot de domeinen waar ze inhoudelijk expert in zijn, zoals 
eiwitten, bacteriën en processing. “Deze afbakening is zeer belang-
rijk, omdat we op deze manier de juiste modellen kunnen opstellen 
en weten hoe we de resultaten moeten interpreteren.” 
Volgens Alkema zijn de filtermechanismen voor de verschillende 
kennisdomeinen grotendeels dezelfde. Een genoomsequentie van 
een bacterie die suiker kan afbreken, is anders dan de luchtdruk-
metingen in een fabriek, geeft hij als voorbeeld. “De ingangsdata  
en de vragen zijn weliswaar anders, maar de manieren om in de 
data te zoeken en te filteren zijn vergelijkbaar.” 
Hij geeft twee concrete voorbeelden van projecten waarbij de  
analyse van een enorme hoeveelheid data tot een oplossing leidde.

Voorbeeld 1: eiwitten 
NIZO ontving de vraag welke componenten de zoutperceptie in  
voedingsmiddelen kunnen verhogen. Dit project startte met een 
workflow waarmee 25 miljoen wetenschappelijke artikelen werden 
doorzocht op honderden termen 
die verschillende aspecten van 
zoutperceptie beschrijven. Dit  
leverde in eerste instantie tien-
duizenden resultaten op. Vervol-
gens werden deze resultaten  
verder gefilterd door te zoeken op 
duizenden biologisch actieve stoffen. De uiteindelijke lijst met  
enkele honderden interessante publicaties werd vervolgens gerankt, 
vergelijkbaar met de manier waarop de Google-zoekmachine dat 
doet: de relevantste artikelen staan bovenaan. De stap die daarop 
volgde, was in een chemische database zoeken naar stoffen die  
chemisch lijken op de relevantste uit de zoekactie. “Dit zijn dan  
in feite nieuwe stoffen die nog nooit zijn getest op eigenschappen 
zoals zoutperceptie. Ze zijn dus een waardevolle toevoeging aan 
de lijst.” 
Het team van Alkema gebruikt voor het opsporen van nieuwe  
links tussen stoffen en zoutperceptie algoritmes die algemeen 
toepas baar zijn. “Het  zoeken is vergelijkbaar met hoe LinkedIn 
suggesties geeft: people you may know. Nadat een expert heeft  
beoordeeld of ze als zoutalternatief kunnen of mogen dienen,  
komen de gevonden stoffen op de uiteindelijke lijst van nieuwe 
stoffen. Tijdens het project bleven twintig stoffen over, waarvan  
er vijf worden getest. 

‘ Analyse van big data moet 
samen met experts’

Wynand Alkema: 

“Experts kunnen  

resultaten vertalen naar 

praktische oplossingen”. 
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Big data in Europees verband 
“Data zijn the new oil. De economie draait erop”, zegt Wynand  
Alkema. Dat blijkt uit de diverse Europese projecten rond dit  
onderwerp. NIZO neemt deel aan een aantal ervan.
Consortium Genobox: dit Europees consortium bestaat uit mkb 
uit de zuivel- en probiotica-industrie. Het doel is software en algo-
ritmes te ontwikkelen, waardoor het mogelijk is om op basis van  
genoomsequenties snel en efficiënt bacteriën te selecteren die de 
gewenste functionele eigenschappen hebben. 
Consortium Odex4all (Open Data EXchange 4 all): consortium 
dat software ontwikkelt om tientallen wetenschappelijke databases 
aan elkaar te linken, zodat nieuwe verbanden tussen moleculen, 
eiwitten, gezondheid en de wetenschappelijke literatuur zichtbaar 
worden.  
Samenwerking BaseClear en NIZO food research: het  
bedrijf BaseClear sequenst op grote schaal bacteriële genomen  
en gemeenschappen. Voor de biologische interpretatie van de  
data worden algoritmes en expertkennis van NIZO ingezet. 
NIZO-onderzoeker Sacha van Hijum is benoemd tot associate 
professor bacterial genomics aan de Radboud Universiteit van Nij-
megen. Zijn groep onderzoekt de relatie tussen micro-organismen 
en humane gezondheid, gebruikmakend van genomics. Ze zullen 
onder meer nieuwe bio-informaticamethodes ontwikkelen voor de 
analyse van het bacterieel genoom.    

En niet alleen de meetmethodes voor genanalyse zijn verbeterd.  
De technologische vooruitgang van computers heeft de data-
productie en vooral de opslag ervan bevorderd. “Computers zijn 
sneller, datatransport is sneller en de opslagcapaciteit is drastisch 
vergroot.” Anders dan voorheen zijn de data gevarieerder van aard: 
het kan bijvoorbeeld gaan om wetenschappelijke artikelen, sequen-
tiereeksen, metabolietstructuren en genexpressie. “Voorheen kon 
een wetenschapper zijn data nog in Excel analyseren. Dat gaat nu 
niet meer”, aldus Alkema. Het rekenen gebeurt in supercomputers. 
De experts krijgen de resultaten nog wel in Excel te zien.

Kwaliteit data
Analyseren van grote hoeveelheden data brengt wel uitdagingen 
met zich mee. Alkema: “De eerste is: hoe kunnen we heterogene 
data op een goede manier aan elkaar knopen. En de tweede is het 
antwoord op de vraag hoe betrouwbaar de data zijn waarmee je 
werkt.” Belangrijk is te weten van wie de data afkomstig zijn en 
onder welke condities ze zijn verzameld. Alkema en andere  
experts in big data testen daarom elke voorspelling door uit te zoe- 
ken of met een andere database hetzelfde resultaat wordt gegeven. 
“Krijgen we hetzelfde resultaat uit twee onafhankelijke bronnen, 
dan hebben we meer vertrouwen in de data.” Daarnaast krijgt de 
expert altijd de link naar de onderliggende data te zien, zodat kan 
worden gecontroleerd waar de data vandaan komen. 

Kleine foodbedrijven
Wat kan een klein foodbedrijf met big data? Alkema geeft aan dat 
de vragen die NIZO krijgt en oplost met behulp van de analyse-
mogelijkheden voor big data, niet verschillen van de vragen in het 
verleden. “We kunnen nu wel sneller en nauwkeuriger naar een  
oplossing toewerken”, verklaart de onderzoeker. “Foodbedrijven 
krijgen bijvoorbeeld sneller een indicatie welke stoffen een bepaal-
de smaak bevorderen of welke bacteriën de gewenste eigenschap-

pen hebben. Ook kunnen we een experimental design compacter, 
sneller en goedkoper inrichten.” Het resultaat is dat de tijd tussen 
idee en productinnovatie korter wordt, wat leidt tot een competitief 
voordeel voor deze bedrijven.

INTERVIEW 
Figuur 1. Flowschema met pijlen die  

de gebruikte filters, methodes en  

algoritmes weergeven.

• DIONNE IRVING •
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