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De weg naar de markt
Informeren over alles dat gaande is in food. Dat is onze 
taak – zeg maar missie – bij VMT. Vanuit dit vertrekpunt 
zitten we ‘bovenop het nieuws’ en volgen we nieuwe 
ontwikkelingen. Technologische innovaties bevinden 
zich dan vaak nog in de onderzoeksfase. Soms zien we 
na jaren een technologie waarover we al berichtten 
opnieuw gelanceerd worden. “Dat is toch niet nieuw?”, 
zeggen we dan tegen elkaar. Maar blijkbaar is zo’n 
innovatie nooit het onderzoekstraject uitgekomen. De 
weg naar de markt werd niet gevonden.

Hoe dat nu kan, daaraan is in deze editie een artikel 
gewijd. Bij de interviews die ik daarvoor hield, komt naar 
voren dat elke ontwikkeling zo zijn eigen problematiek 
heeft als een (grootschalige) doorbraak uitblijft. Toch is 
er ook een rode draad te ontdekken. Een van mijn 
gesprekspartners noemde het heel treffend “aarzelend 
ondernemerschap”. Ondernemen is risico nemen. Vooral 
mkb-bedrijven kunnen of willen dit risico niet aangaan 
en kiezen voor het vertrouwde terrein. Zo blijft de nieu-
we technologie op de plank liggen en daarmee (helaas) 
ook de kansen/successen.

Eenzelfde mechanisme speelt bij gezonde productver-
nieuwing. Interviews maakten mij enthousiast voor de 
toekomstige mogelijkheid om je voeding af te stemmen 
op wat voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid 
het beste is. Nu de producten van de foodindustrie keer 
op keer onder vuur liggen, kan het toch niet zo zijn dat 
er wordt gewacht op ‘wie de nek uitsteekt’? Samenwer-
king is hier in ieders belang. En de overheid die hamert 
op het belang van gezonde voeding? Die moet de 
woorden ook omzetten in daden door een fi nancieel 
steuntje in de rug.
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Labanalyse: Meten van kwaliteit

Hoe meet je kwaliteit, inclusief voedselveiligheid. 

In dit nummer enkele nieuwe ontwikkelingen ten 

aanzien van L. monocytogenes en C. perfringens 

en het meten van procescontaminanten alsook hoe 

labs ervoor zorgen dat hun meetgegevens van 

alternatieve meetmethoden betrouwbaar zijn.
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