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Sensor ‘ruikt’  
bederf via licht
een alternatief voor de theoretische houdbaarheidsdatum. Dat 
is wat het onderzoeksproject checkpack beoogt met de nieuw 
te ontwikkelen sensor. De meting is gebaseerd op de geurcom-
ponenten die bij bederf worden gevormd. hierdoor veranderen 
de optische eigenschappen van het sensoroppervlak. naast 
geurcomponenten detecteert de sensor met licht ook de co2-
concentraties in de map-verpakking.

die al bedorven zijn vóór de theoretische 
houdbaarheidsdatum op te sporen en uit de 
distributieketen te halen. Omgekeerd zal de 
sensor ervoor zorgen dat levensmiddelen 
waarvan de theoretische houdbaarheids- 
datum is overschreden, maar die nog niet 
bedorven zijn, toch nog worden geconsu-
meerd.

Ruiken met licht
Het bederf van een levensmiddel gaat vaak 
gepaard met de aanwezigheid van een 

onaangename geur. Deze geur 
wordt veroorzaakt door chemi-
sche componenten die tijdens het 
bederfproces overvloedig worden 
geproduceerd door micro-orga-
nismen. De toekomstige Check-
Pack-sensor zal de aanwezigheid 

en de concentratie van de verschillende 
geurcomponenten op een indirecte manier 
detecteren aan de hand van specifiek gevoe-
lige materialen, die in een dunne laag 

Aan het einde van de distributieketen, dus 
in de supermarkt en bij de consument, zijn 
voedselverliezen voornamelijk een gevolg 
van het strikt toepassen van de theoretische 
houdbaarheidsdatum die op de verpakking 
van nagenoeg elk levensmiddel vermeld 
staat. Deze datum wordt bepaald op basis 
van een ‘worst case’-scenario en heeft tot 
gevolg dat levensmiddelen die in feite nog 
geschikt zijn voor consumptie, uit de schap-
pen worden genomen en bij het afval belan-
den zodra de datum is overschreden. Dit 
resulteert niet alleen in een economisch 
verlies gelijk aan de som van de productie-, 
distributie- en opslagkosten van de verloren 
gegane levensmiddelen, maar ook in een 
ecologisch verlies gekoppeld aan 
inefficiënt gebruik van land-
bouwgrond en energie. 
Dit verlies is te reduceren door 
een alternatief te ontwikkelen 
voor de theoretische houdbaar-
heidsdatum en de toepassing 
van zogenaamde intelligente verpakkingen. 
Deze verpakkingen bevatten een of meer-
dere componenten die in staat zijn om de 
buitenwereld ogenblikkelijke informatie te 

bezorgen over de toestand van de verpakte 
levensmiddelen, de verpakkingen zelf en/of 
de nabije omgeving.

Grootte van een zandkorrel
Binnen deze context startte eind vorig jaar 
CheckPack, een interdisciplinair weten-
schappelijk onderzoeksproject, gefinancierd 
door de Vlaamse Overheid. Tijdens dit vier 
jaar durende project ontwikkelen een tien-
tal wetenschappers van Universiteit Gent, 
KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel en 
Radboud Universiteit Nijmegen een nieuw 
type sensor, ter grootte van een grove zand-
korrel, die in elke fase van de distributieke-
ten direct accurate informatie geeft over de 

kwaliteit van een verpakt levensmiddel en 
de toestand van een verpakking. De sensor 
maakt het daarmee mogelijk beschadigde of 
lekkende verpakkingen en levensmiddelen 

‘ Beschadigde of lekkende 
verpakkingen worden 
opgespoord’

De nieuwe bederfsensor is zo groot als 

een grove zandkorrel.
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op het sensoroppervlak worden aange-
bracht. De detectie van de geurcomponen-
ten is gebaseerd op het meten van veran-
dering van optische eigenschappen van de 
gevoelige materialen op het sensoropper-
vlak. Deze treden op als gevolg van chemi-
sche reacties met de geurcomponenten  
en zijn te meten via infrarood licht dat 
afkomstig is van een extern uitleestoestel, 
een soort barcodescanner.
De sensor zelf, opgebouwd uit een aantal 
optische circuits, zal het inkomende licht 
op een gecontroleerde manier laten inter-
ageren met de gevoelige materialen op het 
sensoroppervlak. Het weerkaatste lichtsig-
naal, dat informatie bevat over de optische 
eigenschappen van de gevoelige materia-
len, zal uiteindelijk met behulp van een 
complex wiskundig algoritme worden 
gekoppeld aan een bepaald concentratie-
profiel van de geurcomponenten. Het ver-
kregen concentratieprofiel is dan represen-
tatief voor een bepaalde bederfstatus van 
het verpakte levensmiddel. 

CO2-detectie
Naast de detectie van geurcomponenten 
zal de CheckPack-sensor ook CO2-concen-
traties in verpakkingen onder bescher-
mende atmosfeer detecteren op een niet-
destructieve manier, eveneens met behulp 
van licht. Eventuele verpakkingslekken 
zijn hiermee vroegtijdig in de distributie-
keten op te sporen. Zo kunnen de voedsel-
verliezen worden vermeden waar nu nog 
destructieve CO2-meettechnieken worden 
gebruikt.
Niet-destructieve CO2-detectie met  
de CheckPack-sensor maakt het ook 
mogelijk significante afwijkingen van de 
initieel beoogde CO2-concentratie vast  
te stellen – onmiddellijk na het verpak-
kingsproces. Dit is belangrijk omdat de 
theoretische houdbaarheidsdatum wordt 
berekend op basis van een bepaalde gas-
samenstelling, waardoor iedere afwijking 
hierop kan resulteren in sneller bederf 
van het levensmiddel.

Projectinformatie
CheckPack wordt met €2,6 miljoen  
gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie 
door Wetenschap en Technologie (IWT) van de 
Vlaamse Overheid.

Partners:

• Universiteit Gent:
-  Labo Levensmiddelenmicrobiologie  

en -conservering 
-  Onderzoeksgroep Levensmiddelen- 

chemie en humane voeding
-  Research Unit Knowledge-based  

Systems
- Photonics Research Group
- IOF consortium Food2Know
- Plateau - Photonics Innovation Center

•  KU Leuven - Centrum voor  

Oppervlaktechemie en Katalyse
•  Vrije Universiteit Brussel - Department  

of Chemical Engineering
•  Radboud Universiteit Nijmegen- Institute of 

Molecules and Materials – Molecular and Laser 
Physics

Informatie Valorisatie: dr. Annick Verween, 
Universiteit Gent, Faculteit  
Bio-ingenieurswetenschappen, Food2Know, 
annick.verween@ugent.be.
Informatie Coördinatie: dr. ir. Mike  
Vanderroost, Universiteit Gent, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen, Vakgroep Voedselvei-
ligheid & Voedselkwaliteit,  
mike.vanderroost@ugent.be
www.checkpack.ugent.be

Figuur 1. Schematische weergave van het  

werkingsprincipe van de nieuwe sensor die de  

theoretische houdbaarheidsdatum gaat vervangen  

en daarmee verspilling tegengaat.

Onderzoeksfocus
CheckPack steunt op drie grote  
onderzoekspijlers:
1.  Voedselbederf: analyseren van de  

bederfprocessen in verschillende  
levensmiddelen.

2.  Hardware: ontwikkeling van de sensor  
en de gevoelige materialen.

3.  Software: ontwikkeling van een  
wiskundig model om de sensorsignalen 
te koppelen aan de bederfstatus van een 
levensmiddel of de CO2-concentratie in 
de verpakking.

CheckPack zal zich in eerste instantie toe-
spitsen op de vlees- en visindustrie, twee 
belangrijke voedingssectoren in Vlaanderen 
met MAP-verpakte levensmiddelen die door 
hun intrinsieke eigenschappen zeer bederfe-
lijk zijn. Later zullen de concepten worden 
vertaald naar andere levensmiddelen (fruit 
en groenten, biscuiterie, enz.) en uiteindelijk 
ook naar andere industrieën (bijvoorbeeld 
de farmaceutische en cosmetische industrie).

• Mike Vanderroost •

Dr. ir. m. Vanderroost, Universiteit gent,  

mike.vanderroost@ugent.be
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