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Betere kwaliteit 
door actieve  
verpakkingen
Wordt de verpakking intelligent met  
NFC-chips en smartphones?

De nederlandse voedingsindustrie loopt niet warm voor actieve 
verpakkingen. hoe anders is dat in Japan. hier worden zuur-
stofvangers massaal ingezet om producten te beschermen 
tegen verkleuring, vetafbraak en schimmel. ook op het gebied 
van intelligente verpakkingen zijn de Japanners trendsetters.

meerde, biologische tortilla’s van Acapulco 
tegen beschimmelen. Het zuurstofgehalte in 
de verpakking bedraagt na vijf maanden 
slechts 0,001%. Schimmels krijgen zo geen 
kans in dit vochtige product, dat vanwege 
het bio-keur geen conserveermiddelen mag 
bevatten.
Veel plussen, maar ijzeroxidesachets maken 
een product ook duurder. Bij Japanners staat 
de kwaliteit van voedsel altijd voorop. Ze zijn 
bereid meer te betalen voor een actief ver-
pakt – lees beter – product. In Nederland is 

prijs vaak doorslaggevend bij 
aankoopbeslissingen. Voor 
supermarkten telt elke cent. 
“De inkoop van zo’n zakje 
bedraagt afhankelijk van de 
grootte tussen de 1 en 10 cent. 
Japan heeft 130 miljoen men-

sen en door de massale inzet van sachets 
kunnen ze tegen de laagste prijs in de markt 
worden gezet”, aldus De Koning.
Dat sachets ook kosten besparen, wordt snel 
vergeten. “Bekijk je het ketenbreed, dan leidt 
de toepassing van deze sachets tot minder 
bederf, dus tot minder productverlies bij een 
betere kwaliteit. Levert dat geen geld op?    
Ja, maar wie investeert er in de keten? Je 
overschrijdt grenzen en dat bemoeilijkt de 

Dick de Koning, algemeen directeur van ver-
pakkingsadviesbedrijf Packz, was onlangs in 
Japan en kon zelf ervaren dat Japanse koekjes 
verser smaken dan Nederlandse. In veel ver-
pakkingen zitten zakjes ijzeroxide die zuur-
stof neutraliseren, al dan niet 
geïntegreerd in het verpakkings-
materiaal. Ze zijn duidelijk te zien 
in de verpakking. “Ik was blij ver-
rast door de kwaliteit van de 
koekjes bij de koffie. In Japan 
bevat zo’n beetje elke verpakking 
met deegwaren, noten en pinda’s dit soort 
zakjes. Dat proef je en wel in positieve zin!”
De voedingsindustrie zou door het toepas-
sen van ijzeroxide-sachets de kwaliteit van 
(vers)producten kunnen verbeteren, stelt De 
Koning. “Veel producten worden begast, 
maar restzuurstof blijft achter. In levensmid-
delen met veel poriën, zoals brood, vang je 
het achterblijvende zuurstof met sachets ook 
weg. Zuurstof leidt tot oxidatie en bij vochti-

ge producten tot microbieel bederf. Bij wraps 
en afbakproducten geef je met ijzeroxide 
aërobe schimmels geen kans. Dit verlengt de 
houdbaarheid en heeft een positief effect op 
de smaak van het product.” 

Sachets en prijs
In Nederland timmert het Amsterdamse 
bedrijf O2 Control aan de weg met Freshcare 
oxygen absorbers in losse sachets en sachet-
stickers. Muntinga Koek uit Emmen 
gebruikt ze voor zijn ambachtelijke (kruid)
koek. De smaak blijft nu beter en de koek is 
drie keer zo lang houdbaar. In België 
beschermt een freshcare-sachet de gevacu-

‘ Alle smart tags tezamen 
zullen the internet of 
things gaan vormen’
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vochtvangers beschermen gevoelige  

producten tegen bijvoorbeeld  

schimmelvorming. 

vochtvanger na verzadiging.
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introductie van zowel actieve als intelligente 
verpakkingen.”

Geïntegreerde zuurstofvanger
De nieuwste trend is het integreren van 
zuurstofabsorberende materialen in de ver-
pakking. In Japan zijn er flexibele folies op 
de markt die de functie van het sachet over-
nemen. De Koning zag voorbeelden op de 
verpakkingsbeurs Tokyo Pack. “Moist Catch 
absorbeert vocht, Oxycatch zuurstof. Beide 
zijn al op de markt.” Moist Catch van Kyodo 
Printing brengt het vochtgehalte in een pro-
duct in tien dagen tijd terug van tientallen 
naar luttele procenten. De folie kan 7 gram 
per vierkante meter opnemen. OxyCatch 
doet iets vergelijkbaars, maar dan voor zuur-
stof. Deze folie wordt vooral voor het opne-
men van zuurstof in farmaceutische verpak-
kingen gebruikt. Toyo Seikan is bezig met de 
ontwikkeling van Oxydec voor het verpak-
ken van levensmiddelen en farmaceutische 
producten. Dit materiaal bestaat uit een bui-
tenlaag van PET (of alufolie), een zuurstof-
absorberende tussenlaag en een sealbare bin-

nenfolie. Volgens specificatie kan het materi-
aal per vierkante centimeter 0,05 tot 0,1 ml 
zuurstof opnemen.
PET-flessen met een geïntegreerde zuurstof-
absorberende laag zijn al langer op de markt. 
Ook hier gaan de ontwikkelingen door. Een 
voorbeeld is de Oxiblock PET-fles van het 
Japanse Toyo Seikan met twee barrièrelagen 
die ingebed zijn in PET. De binnenste, actie-
ve laag absorbeert zuurstof uit het product, 
de buitenste van nylon zorgt dat er veel min-
der zuurstof van buiten door de wand dringt 
dan bij normale PET-flessen. Hierdoor blijft 
het zuurstofgehalte in de fles veel langer op 
een laag niveau. Vergeleken met mono-PET 
bedraagt de productverlenging enkele maan-
den of meer. Overigens vult Heinz zijn ket-
chup al jaren in een speciale PET-fles af met 
een zuurstofabsorberende laag. Dit was des-
tijds een eigen ontwikkeling om oxidatie 
tegen te gaan.

Drukken van intelligentie
Waar actieve verpakkingen erop zijn 
gericht om de kwaliteit van een product te 

beschermen, maken intelligente verpak-
kingen communicatie mogelijk tussen pro-
duct en consument. Een voorbeeld is een 
radiofrequente (RFID)-chip in de verpak-
king. Het geheugen bij actieve chips bevat 
informatie die de consument met zijn 
smartphone uit kan lezen zonder verbin-
ding te hoeven maken met een externe 
server.
Een andere toepassing is producten te 
voorzien van sensoren. Bij tijd-tempera-
tuurindicatoren ziet de consument dat er 
iets mis is met de koelketen. Bij biosenso-
ren kunnen consumenten via de verpak-
king worden gewezen op microbieel 
bederf. Dit kan de voedselveiligheid verbe-
teren bij risicoproducten, zoals verse vis en 
zeevruchten, vlees en gevogelte. Het wach-
ten is op technologische doorbraken, want 
dit soort technologie is nog veel te duur 
voor de dagelijkse boodschappen, stelt De 
Koning.
RFID-chips breken daarom maar niet 
door. Toepassingen beperken zich tot luxe 
artikelen. Hier beveiligen ze producten 

Door gebruik te maken van de nFc-chip 

is per smartphone veel sneller en efficiën-

ter allerlei productinformatie op te vragen 

dan via de Qr-code.
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tegen diefstal, kunnen ze de consument 
van informatie voorzien of geven ze een 
bewijs van authenticiteit af, want er is 
steeds meer namaak op de markt.
“De druktechnologie is niet zo uitontwik-
keld dat chips op commerciële snelheden 
meegedrukt kunnen worden met de ver-
pakking. Het is dus off-line drukken en 
later toevoegen. Je spreekt voor chips al snel 
over minimaal een dubbeltje per verpak-
king. Maar er wordt veel uitgeprobeerd. 
Thinfilm uit Noorwegen werkt strategisch 
samen met verpakkingsbedrijf Bemis aan 
het drukken van het geheugen en de anten-
ne voor het verzenden en ontvangen van de 
informatie. Je zou verbindingen kunnen 
maken met andere intelligentie die de 
houdbaarheid meet. Je kunt het zo complex 
maken als je wilt, maar dan zijn we wel 
minstens vijf tot tien jaar verder.”
 
Smartphone
De komende jaren ziet De Koning wel kan-
sen voor near field communication (NFC)-
chips. NFC wordt als techniek snel belangrij-

ker in het betalingsverkeer. Dit jaar moet het 
in Nederland mogelijk worden om NFC 
voor diverse betaalpassen te gebruiken. Met 
de meeste smartphones kunnen NFC-chips 
op producten worden uitgelezen. Alle smart 
tags tezamen zullen over enkele jaren ‘the 
internet of things’ gaan vormen, zo is de 
verwachting.
Tijdens zijn bezoek aan Japan zag De Koning 
dat deze ontwikkeling een hoge vlucht gaat 
nemen. “Ze zijn daar ver, maar het is een 
wereldwijde ontwikkeling. Met een NFC-chip 
kunt je per smartphone allerlei productinfor-
matie opvragen, bijvoorbeeld over allergenen, 
duurzaamheid of een promotie. En fabrikan-
ten willen dat graag, want dit is dé manier om 
in contact te komen met de consument.”

NFC werkt veel sneller en efficiënter dan een 
QR-code, weet De Koning. “Je bent niet 
meer afhankelijk van de kwaliteit van je QR-
app of voldoende licht, want daar krijg je al 
die foutmeldingen door. Kraft heeft produc-
ten voorzien van QR-codes en NFC-chips en 
zag dat consumenten veel langer bij het 
schap bleven staan als ze iets met hun smart-
phone konden checken. Door NFC ging dit 
van 5 tot 10 naar 48 seconden. Dat maakt dat 
je een intelligente verpakking kunt inzetten 
in zowel de winkel, onderweg als thuis.”

• Vincent Hentzepeter •

v. hentzepeter is freelance journalist

Actieve versus intelligente verpakkingen

Actieve verpakkingen kunnen de kwaliteit van voedingsmiddelen  
op drie manieren beschermen:
1.  Door het actief vrijgeven van stoffen vanuit de verpakking naar het product.
2.  Door ongewenste bestanddelen in het product te absorberen.
3.  Door op het raakvlak van product en verpakking te reageren voor een  

antimicrobiële werking. 

Intelligente verpakkingen geven informatie over de toestand van een voedingsmiddel. 
Dit wordt op de volgende manieren in, op of nabij de verpakking toegepast:
1.  RFID-chips geven algemene productinformatie over samenstelling, herkomst, enz.
2.  Tijdtemperatuurindicatoren geven aan of een product tijdens zijn levensfase bij de 

juiste temperaturen is getransporteerd en 
bewaard. Een kleurcode geeft aan of het pro-
duct te warm of eventueel te koud is geweest. 
Tijdindicatoren doen dit alleen voor tijd.

3.  Versheids- en rijpheidsindicatoren tonen de 
consument of zijn mango rijp is of zijn vis rot. 
Gasvormige stofwisselingsproducten, bijvoor-
beeld rijpingsgassen of bestanddelen uit eiwit-
afbraak, reageren met de receptor die verkleurt.

4.  Zuurstof-, vocht- en kooldioxide-indicatoren  
dienen om gebruik af te raden als een bepaalde 
concentratie in de verpakking wordt overschre-
den. De consument ziet dan bijvoorbeeld een 
kruis op het bovenfolie in het uitleesvenster.

5.  Kookindicatoren helpen de consument een  
product tot de juiste temperatuur te verhitten.  
Er verkleurt iets als er genoeg is verhit.
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