OP FUNCTIONELE WUZE NAAR EEN GEZONDE
TOEKOMST

door prof.dr. W.M.F. Jongen

Inaugurele rede uitgesproken op 27 april 1995 bij de
aanvaarding van het ambt van hoogleraar Levensmiddelentechnologie aan de Landbouwuniversiteit te
Wageningen

OP FUNCTIONELE WIJZE NAAR EEN GEZONDE
TOEKOMST

Inleiding
Mijnheer de rector magnificus, dames en heren,
De titel van mijn voordracht luidt:
"Op functionele wijze naar een gezonde toekomst"
Ik heb hiermee een aantal zaken tegelijkertijd willen
verwoorden. Om te beginnen is de Geïntegreerde
Levensmiddelentechnologie een vakgebied waarbinnen
functionele benaderingswijzen en systemen ontwikkeld
worden. Met functioneel bedoel ik in dit verband een
oog gericht op wensen van de consument en het
andere oog gericht op de technologische mogelijkheden. Door met beide ogen tegelijk te kijken en ook
nog gecoördineerd ontstaat een samenhangend beeld.
"Gezond" is een term die men dagelijks in de media
kan tegenkomen. Het is een natuurlijke wens van
ieder individu om zo lang mogelijk gezond door het
leven te gaan.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verhaal van de
journalist Theo Richel. Deze zocht in 1987 voor een
VPRO programma als "Het Proefkonijn" deskundigen
op om hun hulp te vragen bij zijn streven om op een
gezonde wijze 120jaar oud te worden. De resultaten
van zijn naspeuringen waren wekelijks via het radioprogramma "Het Gebouw" te beluisteren. Een van de
zaken waar hij zijn aandacht op richtte was de relatie
tussen Voeding en Gezondheid. Al in die tijd besloot
hij een "Total Diet" benadering te volgen en hij
nodigde mij uit om met hem een maaltijd te gebruiken
in een exclusief restaurant. Tijdens die maaltijd moest
ik hem dan uitleggen welke factoren in de etenswaren
die voor ons op het bord lagen van belang waren ter
voorkoming van het krijgen van kanker. Later in mijn

verhaal zal ik U berichten over de uitkomsten van dit
onderzoek.
Op dit moment kan gesteld worden dat de gezondheid
en met name het gezond oud worden een van de
belangrijke maatschappelijke thema's van de naaste
toekomst zullen zijn. Daarbij speelt onze voeding een
cruciale rol. Het betreft hier niet alleen de nutritieve
factoren zoals de macro- en micro-nutriënten maar
ook de non-nutritieve factoren. In de laatste decennia
zijn er een groot aantal non-nutritieve factoren geïdentificeerd die de gezondheid van de consument op enige
wijze beïnvloeden (Goldberg, 1994).
Ten derde is met het instellen van een nieuwe leerstoel het oog van de universiteit op de toekomst
gericht. Dit is, zeker in deze voor de universitaire
organisatie moeilijke tijden, zowel een prijzenswaardige als een noodzakelijke houding. Vanuit de
historische ontwikkeling van het levensmiddelentechnologische onderzoek gezien is het instellen van
de leerstoel ook een logische en natuurlijke ontwikkeling. Ik zal dit nader toelichten.
Historische Ontwikkeling Levensmiddelentechnologie
In de strijd voor overleving is door de mens van
oudsher een belangrijk deel van het bestaan besteed
aan het verkrijgen en veilig stellen van voedsel. Het
ontstaan van de landbouw vormt misschien wel de
belangrijkste stap vooruit in de menselijke geschiedenis. De volledige afhankelijkheid van de voortbrengselen van de natuur begon plaats te maken voor een
zekere beheersing van die natuur. Door een
voortdurende toename in de produktiviteit werd het

mogelijk voedsel te bewaren en ontstonden er allerlei
verwerkingsprocédé's. Daarnaast werd voedsel
gebruikt als middel voor ruilhandel. Hierdoor ontstond
grootschalige bereiding en specialisatie en, in een
latere fase, ook industrialisatie. Deze industrialisatie
was grotendeels gebaseerd op specialisatie in een
bepaalde produktgroep. Het vakgebied levensmiddelentechnologie heeft zich dan ook langs die lijnen
ontwikkeld. De aanpak kenmerkte zich door twee
dingen: een produktgerichte benadering en een grote
mate van empirie. Men was wel in staat om middels
een "trial and error" benadering problemen tot een
oplossing te brengen. Door gebrek aan inzicht in de
achterliggende processen was men echter niet in staat
om bij proces- en produktontwikkeling het gedrag van
levensmiddelen te voorspellen. Ik zou deze periode als
de eerste fase van het levensmiddelentechnologisch
onderzoek willen kenschetsen. Al vrij snel groeide het
inzicht dat fundamentele kennis over de achterliggende
processen nodig was voor een succesvolle verdere
ontplooiing van het vakgebied. Dit heeft geleid tot de
tweede fase in deze ontwikkeling, ni. de disciplinaire
benadering. Vooral de levensmiddelenchemie, -natuurkunde en microbiologie en de kennis van de elementaire bewerkingen, later uitgegroeid tot de
proceskunde, hebben hierin belangrijk bijgedragen.
Deze periode is erg succesvol geweest en heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het voorzien van de
consument van veilige levensmiddelen van goede
kwaliteit voor een redelijke prijs.
Echter ook deze benaderingswijze kent haar beperkingen. De ontwikkeling van de diverse disciplines
binnen het vakgebied verliep langs autonome lijnen
d.w.z. dat ze goeddeels hun eigen weg gingen. De op
het niveau van produktontwikkeling zo noodzakelijke

integratie van de disciplinaire benadering heeft
gedurende deze periode te weinig aandacht gekregen.
Door de continu toenemende complexiteit van het
vraagstuk van produktkwaliteit ontstond echter
nadrukkelijk de behoefte aan een terugkeer naar een
produktgerichte benadering, de derde fase. Daarbij
zijn voor het huidige bedrijfsleven twee zaken van
eminent belang: (1) constante produktkwaliteit en (2)
continue vernieuwing van produktaanbod.
Dit heeft alles te maken met de snel veranderende
situatie in de markt. In die veranderende markten
springen een aantal zaken in het oog die ik hier kort
wil noemen.
- Als gevolg van te hoge produktieniveau's treedt er
marktverzadiging op van zowel grondstoffen als
levensmiddelen. In de meeste westerse landen lijkt
de calorische inname een verzadigingspunt te
bereiken.
- We hebben te maken met belangrijke demografische veranderingen zoals de vergrijzing, de
samenstelling van huishoudens en de daarmee
samenhangende veranderingen in voedingspatronen.
De kennisvermeerdering als gevolg van wetenschappelijke ontdekkingen en verbeterde
analysemethoden zullen de eisen die aan de
kwaliteit van levensmiddelen worden gesteld steeds
aanscherpen.
- De rol van de consument wordt steeds belangrijker. In het algemeen is hij beter opgeleid en
geïnformeerd en stelt hogere eisen ten aanzien van

produktkwaliteit en -aanbod. Daarnaast is de
perceptie van kwaliteit door de consument sterk
veranderd. Produktacceptatie hangt niet alleen
meer af van de produktkwaliteit zelf maar wordt
mede bepaald door de produktiewijze.
- De produktaansprakelijkheid van de fabrikant van
levensmiddelen houdt niet op bij de fabriekspoort
maar strekt zich heden tendage uit tot de
consument.
De Geïntegreerde Levensmiddelentechnologie
Aan De Landbouwuniversiteit Wageningen
Aan de LUW zijn deze ontwikkelingen al een aantal
jaren geleden onderkend hetgeen heeft geresulteerd in
het instellen van buitengewone leerstoelen op het
gebied van de kwaliteitskunde, de produktontwikkeling en verpakking van levensmiddelen. Dit zijn
vakgebieden die vanuit hun aard interdisciplinair zijn
en vragen om een geïntegreerde benadering. Met de
instelling van de leerstoel Geïntegreerde Levensmiddelentechnologie heeft deze benadering een nieuwe
impuls gekregen.
Een wezenlijk verschil met de eerste fase in de
ontwikkeling van het levensmiddelentechnologisch
onderzoek is echter dat de produktgerichte benadering
nu in belangrijke mate kan, en ook moet, steunen op
disciplinaire kennis. Daardoor is het perspectief op het
ontwikkelen van geïntegreerde systemen met een
voorspellende waarde veel beter geworden. Binnen de
vakgroep Levensmiddelentechnologie heeft van
oudsher een structuur bestaan waarin naast de aanwezigheid van disciplinair gerichte leerstoelen zoals
de Chemie, de Microbiologie en de Natuurkunde de

produktgerichte benadering invulling heeft gekregen
via de leerstoel Zuivelkunde. Met het invullen van de
nieuwe leerstoel zal de produktgerichte benadering
uitgebreid worden naar andere grondstoffen en
eindprodukten. Voor een goede invulling van het
vakgebied is het van groot belang dat, naast de
bestaande infrastructuur binnen de vakgroep, de leerstoel is ingebed in een werkomgeving waar aan de ene
kant kennis aanwezig is over grondstofeigenschappen
en -kwaliteit en anderzijds kennis over voedingskundige aspecten, de werking van de markt en de rol
van de consument. De Landbouwuniversiteit beschikt
over een, in dit opzicht, unieke infrastructuur. Ook de
onderzoekschool VLAG vormt, via de daarin samenwerkende onderzoeksgroepen en instellingen, een
uitstekend forum voor het ontwikkelen van
geïntegreerde onderzoeksprogramma's.
Ik hoop dan ook op een goede samenwerking met de
belendende vakgroepen, een samenwerking die met de
vakgroep Bedrijfskunde binnen het werkgebied van de
Kwaliteitskunde al uitstekend gestalte heeft gekregen.
Als ik probeer het werkgebied van de Geïntegreerde
Levensmiddelentechnologie te omschrijven moet ik
beginnen met onderscheid te maken tussen een drietal
werkniveau's. Ze zijn in de tabel samengevat.

NIVEAU VAN INTEGRATIE
Werkveld
BEDRIJF
Proces-systeemanalyse
Kwaliteitskunde
Produhontwikkeling
PRODUKT
Verpakken
Objectiveren van Kwaliteit
Kwaliteitsmodellering
PRODUKTASPECT
Veiligheid
Gezondheid
Houdbaarheid
Versheid
Smaak
Textuur
Voedingswaarde
Uiterlijk
Op het bedrijfsniveau hebben we te maken met
werkvelden zoals de systeemanalyse van produktieprocessen, de kwaliteitskunde en de produktontwikkeling. Op het produktniveau hebben we te maken met
het verpakken van levensmiddelen, het objectiveren
van kwaliteit en het ontwikkelen van systemen voor
kwaliteitsmodellering. In deze werkvelden zal integratie van relevante aspecten plaatsvinden door de
produktiekolom heen. Ik zal dit aanduiden met verticale integratie. Op het niveau van produktaspecten
zijn er belangrijke kwaliteitsdeterminanten zoals
smaak, textuur, houdbaarheid, versheid, veiligheid en

gezondheid. Integratie op produktaspectniveau betreft
dan de horizontale integratie d.w.z. integratie tussen
disciplines. In het vervolg van mijn verhaal zullen
enkele van de genoemde werkvelden nader onder de
loep genomen worden.
Kwaliteitskunde
Het denken over kwaliteit heeft in de loop van deze
eeuw nogal wat veranderingen ondergaan.
Oorspronkelijk was kwaliteitsbeheersing gebaseerd op
controle door afnemers en het vakmanschap van de
producent. Later werd dit uitgangspunt vervangen
door controle binnen het bedrijf. Het oprichten van
kwaliteitsdiensten binnen de bedrijven was er dan ook
voornamelijk op gericht om het risico van leveranties
van slechte materialen te verminderen. Na de tweede
wereldoorlog namen de Japanners de leiding in het
kwaliteitsdenken over en plaatsten het in het kader van
preventie. Hierbij zijn de bijdragen van onderzoekers
zoals Juran (8) en Deming (3) van onschatbare betekenis geweest. In de hedendaagse situatie is in het
bedrijfsleven het denken over kwaliteit een onmisbare
schakel geworden in het produktieproces. Een goed
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het concept
voor HACCP voor microbiële kwaliteit van levensmiddelen. Dit type benadering leent zich uitstekend
voor toepassing op andere kwaliteitsdeterminanten van
levensmiddelen uitmondend in systemen van Total
Quality Management. Hier ligt een uitdaging voor de
kwaliteitskundigen. Het is dan ook van groot belang
dat bij een opleiding tot levensmiddelentechnoloog in
ruime mate aandacht wordt besteed aan de Kwaliteitskunde. Daarbij denk ik ook aan implementatie en
toepassing van ISO-systemen. Natuurlijk is het zo dat
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de levensmiddelentechnoloog in staat moet zijn tot het
implementeren en toepassen van nauw omschreven
protocollen. Veel belangrijker is echter dat diezelfde
levensmiddelentechnoloog in staat is om vanuit een
gedegen produkt- en proceskennis de zich voordoende
vragen en problemen op een creatieve wijze aan te
pakken en op te lossen. In het onderwijs dient met
name aan laatstgenoemd aspect blijvend aandacht besteed te worden.
Produktontwikkeling
Bij de ontwikkeling van een nieuw produkt worden de
wensen van de potentiële consument in eerste instantie
in kwalitatieve termen weergegeven. De daaruit voortvloeiende produktkenmerken dienen in kwantitatieve
termen te worden beschreven. Kwantitatieve termen
die meetbaar zijn en waar specificaties en toleranties
aan kunnen worden opgehangen. Het kunnen vertalen
van kwalitatieve eisen in meetbare grootheden is dus
een onmisbare eigenschap van de produktontwikkelaar. Produktontwikkeling omvat echter veel meer
zaken dan alleen bovengenoemd aspect. Ik noem hier
slechts enkele zoals het identificeren van technologische barrières, voedingskundige kennis, materiaalkennis, kennis van regelgeving, kennis van consumentenpreferenties en marketing en bedrijfseconomische
aspecten. De kracht van de produktontwikkelaar zit in
het vermogen tot combineren en integreren.
Eigenschappen als flexibiliteit en communicatief
vermogen zijn dan ook onmisbaar.
De ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen
betekent voor bedrijven vaak kostbare investeringen in
geld en mankracht. De cijfers wijzen uit dat de
succesratio tamelijk klein is. Keuning (11) becijfert

dat de tijdschaal van idee tot produkt gemiddeld zo'n
7-10jaar beloopt waarbij van het beginaantal ideeën
maar een fractie overblijft. De helft van de produkten
overleeft de testmarkt niet. Meer dan 20% van nieuw
gelanceerde produkten sneuvelt binnen driejaar en na
vijfjaar is minder dan 20% van de produkten nog op
de markt. Produktontwikkeling in de levensmiddelenindustrie is op dit moment nog veel "trial and error".
De historie van de produktontwikkeling laat zien dat
er sprake is van een aantal generaties van produkten
waarbij de kwaliteitseisen in de tijd in complexiteit
zijn toegenomen. Voor de eerste generatie produkten
was het belangrijkste criterium het verlengen van de
houdbaarheid en het voorkomen van bederf. De
tweede generatie had als kenmerk dat nu ook aan
voedingskundige aspecten en smaak eisen gesteld
werden. Aan de huidige, derde, generatie is "gezondheidsbevorderend" als kwaliteitscriterium toegevoegd.
Toekomstige ontwikkelingen zullen een grote invloed
hebben op de richting van de produktontwikkeling in
de levensmiddelenindustrie. Vanzelfsprekend is het
niet mogelijk exact aan te geven welke nieuwe
produkten succesvol zullen zijn in de markt van de
toekomst. Het is echter wei mogelijk een aantal trends
aan te geven die mede richtinggevend zullen zijn. Fuller (4) maakt hier een onderscheid in drie categorieën.
1. Sociale aspecten.
2. De wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.
3. Veranderingen in de markt.
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ad 1.
- De veranderingen in produktacceptatie door de consumenten zullen leiden tot een grotere invloed
van milieufactoren. Duurzaamheid zal als factor
moeten worden geïntegreerd in toekomstige concepten van produktontwikkeling.
- De vraag naar natuurlijke en verse produkten zal
nog verder toenemen.
- De demografische veranderingen zoals de samenstelling van de bevolking en de gezinsgrootte en samenstelling zullen hun invloed hebben op zaken
als gebruiksgemak en portiegroottes.
ad 2.
- De nieuwe biotechnologie zal in de toekomst een
steeds belangrijker rol gaan spelen bij de produktie
van levensmiddelen met nauw omschreven eigenschappen. Ofschoon de biotechnologie al van
oudsher een belangrijke rol speelt bij de bereiding
van levensmiddelen zoals bij fermentatieprocessen
is het van groot belang te bedenken dat consumentenacceptatie van nieuwe biotechnologie niet
vanzelfsprekend is. Ze hangt sterk af van het voordeel dat de consument hierin ziet voor zichzelf.
ad 3.
- Ongetwijfeld is het voorspellen van de veranderingen in de markt een hachelijke zaak. Niettemin
zijn er nu reeds een aantal trends waarneembaar
die in de toekomst gevolgen zullen hebben voor
die markt. Ik wil hier slechts een paar noemen.
- Een belangwekkende ontwikkeling is het zgn.
"Grazen" waarbij het nuttigen van een hoofdmaaltijd wordt vervangen door het eten van tussendoortjes.
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- Het belang dat de consument stelt in zijn gezondheid zal het belang van gezondheid als kwaliteitsdeterminant van levensmiddelen verder doen
toenemen en de marktperspectieven voor levensmiddelen met een gezondheidsclaim doen groeien.
- De invloed van etnische minderheden zal toenemen
met als gevolg het ontstaan van markten voor
exotische produkten.
Binnen dit kader is het niet vreemd te konstateren dat
een belangrijk deel van de afgestudeerde levensmiddelentechnologen een bestaan als produktontwikkelaar in het bedrijfsleven heeft opgebouwd. Tevens
dringt zich de vraag op wat de rol van een universitaire opleiding levensmiddelentechnologie zou
moeten zijn. Op grond van het voorgaande kom ik tot
de conclusie dat het vakgebied van de produktontwikkeling in de toekomst meer aandacht verdient in
onderwijs en onderzoek.
Verpakken
Op het niveau van het produkt komen we het
vakgebied van het verpakken tegen. De verpakking
van een levensmiddel is een essentieel onderdeel van
het totale produkt. De verpakking vervult een groot
aantal functies zoals het omvatten, informatiedrager,
doseringsmiddel en het verduurzamen van het
produkt. Met name op het gebied van verduurzaming
door het gebruik van semi-doorlaatbare verpakkingsmaterialen gaan de ontwikkelingen op dit moment erg
snel. Daar komt bij dat de verminderde acceptatie van
specifieke verpakkingsmaterialen zoals PVC door de
consument zal leiden tot de ontwikkeling van andere
verpakkingsmaterialen zoals de bio-afbreekbare
12

plastics die zijn gebaseerd op plantaardige grondstoffen. Om deze ontwikkeling in een aantal trefwoorden samen te vatten: Milieubelasting, hergebruik
en uitputting van grondstoffen. Het model dat
Kooijman (12) heeft opgesteld voor analyse van de levenscyclus van verpakkingsmaterialen is een uitstekend voorbeeld van een integratie van functionele
eigenschappen en milieu eisen.
Daarnaast zullen zowel consumenten als detailhandel
nieuwe eisen stellen aan de verpakking zoals, kleinere
portiegroottes, minder ruimte in schap, sterk en gemakkelijk te openen, welke in tegenspraak kunnen zijn
met bovengenoemde aspecten. Om deze uitdagingen
adequaat tegemoet te treden dient de levensmiddelentechnoloog getraind te zijn in het integreren van de
rol van de verpakking als essentieel deel van de produktkwaliteit.
De Produktieketens
Verticale integratie
De traditionele benadering van de produktiekolom
werd gekenmerkt door twee zaken. Het eenrichtingsverkeer van grondstof tot eindprodukt en de definitie
van kwaliteit. Het uitgangspunt van denken was en is
in een aantal situaties nog steeds gebaseerd op produktiviteit en produktiekosten. Door de diverse schakels
in de keten werden en worden vaak verschillende definitiesvan kwaliteit gehanteerd die soms conflicteerden met een goede kwaliteit van het eindprodukt.
Met het optreden van marktverzadiging en de snelle
veranderingen in consumentenpreferenties wordt de
rol van de consument veel belangrijker. De nadruk bij
de produktie verschuift dan ook nadrukkelijk van
produktiviteit naar kwaliteit. Deze ontwikkelingen
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maken het noodzakelijk te komen tot kwaliteitsbeheersing in de gehele produktieketen. Om dit te realiseren
is een andere benadering van de produktieketen een
noodzaak. Kennis van de markt en consumentenpreferenties is hierbij uitgangspunt. Als eerste stap in deze
benadering dient dan ook definiëring van de gewenste
produktkwaliteit plaats te vinden. Met dit gegeven als
uitgangspunt kan dan worden nagegaan hoe de procesvoering bij de produktbereiding geoptimaliseerd kan
worden en wat de bandbreedtes zijn voor specifieke
kwaliteitsdeterminanten. Op grond van deze kennis
zijn we dan in staat om de eisen die we aan de grondstof willen stellen te definiëren. Op deze wijze worden
grondstofsamenstelling en -eigenschappen rechtstreeks
gekoppeld aan de kwaliteit van het eindprodukt. Ook
kan via deze benadering onderscheid gemaakt worden
tussen de mogelijkheden om via adequate procesvoering de gewenste produktkwaliteit te bereiken en
de opties voor optimalisatie van grondstofeigenschappen b.v. via de biotechnologie.
Ik wil met name nog even de grondstof nader onder
de loep nemen. Voor alle plantaardige produkten geldt
dat tijdens de teelt de kwaliteitsopbouw plaatsvindt en
in de na-oogst fase beperking van kwaliteitsverlies de
belangrijkste doelstelling is. Kennis van de kwaliteitsopbouw tijdens de teelt b.v. in relatie tot teeltomstandigheden, oogsttijdstip en rasverschillen is van groot
belang voor de produktie van levensmiddelen met een
constante kwaliteit.
Kwaliteitsverlies wordt veroorzaakt doordat het
oogsten van produkten in feite al een vorm is van
opgelegde stress. De omstandigheden tijdens de naoogst fase zijn dan ook essentieel voor de houdbaarheid en kwaliteit, ook van de verwerkte produkten.
We hebben het hier eigenlijk steeds over levende
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Produkten die ademen en die metabool actief zijn. De
samenstelling van plantaardige grondstoffen en de
daarmee samenhangende verwerkingskwaliteit is dan
ook sterk afhankelijk van die metabole processen.
Onderzoek in deze richting dient gericht te zijn op het
verkrijgen van meer kennis over genoemde processen
van kwaliteitsverlies.
Voor het opzetten en implementeren van een ketengerichte benadering is dus nodig dat we over
methoden beschikken die kwaliteit kunnen meten en
houdbaarheid voorspellen. Daarnaast dienen er
methoden te komen waarmee grondstofsamenstelling
en -eigenschappen en de kwaliteit van het eindprodukt
bepaald kunnen worden in relatie tot het verwerkingsprocedé.
Optimale Produktkwaliteit
Wat is een optimale produktkwaliteit nu eigenlijk?
Aan het begrip kwaliteit van een produkt wordt vaak
nogal een uiteenlopende inhoud gegeven. Ik wil
beginnen met het laatste gedeelte van de term d.w.z.
de vraag wat produktkwaliteit nu eigenlijk is.
Oorspronkelijk werd de term kwaliteit alleen in
verband gebracht met de hoedanigheid en eigenschappen van waren. Een belangrijke stap vooruit in
het kwaliteitsdenken is gegeven door Juran (8) die
kwaliteit definieerde als "Quality is fitness for use".
Dit betekende een uitbreiding van het begrip kwaliteit
naar de kwaliteit van de voortbrengende arbeid.
Tevens wordt het kwaliteitsdenken hier niet meer
alleen bepaald door controle maar wordt ook het
begrip preventie geïntroduceerd. Door van de Berg
(2) is deze definitie uitgebreid en vertaald in
"Kwaliteit is voldoen aan de verwachtingen van de
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gebruiker". Deze omschrijving geeft twee belangrijke
zaken aan. Ten eerste is de consument hier uitgangspunt van het denken over kwaliteit en ten tweede geeft
de term verwachtingen uitstekend aan dat de consument niet met vast omschreven specificaties werkt.
Uitgangspunt van mijn benadering is dan ook die consument. Die heeft vanzelfsprekend zijn eigen
opvattingen over produktkwaliteit. Bovendien bestaat
dé consument niet. Er is ook geen gemiddelde
consument. Er is wel een specifieke consument die in
een specifieke situatie en op een bepaald tijdstip een
specifieke behoefte heeft waarop de producent kan
reageren.
Ik wil hier nog even terugkomen op "Het
Proefkonijn". Tijdens genoemd gesprek over voeding
en kanker bleek na een tijd dat aan een belendend
tafeltje een dame zich zichtbaar zat te ergeren aan ons
gesprek. Op een gegeven moment kon ze zich niet
meer inhouden, stond op en kwam naar onze tafel: H
Kanker, kanker, kunnen jullie over niks anders meer
praten? Jullie hebben mijn eetlust volledig bedorven."
Onze uitleg dat het hier een wetenschappelijk
experiment betrof ten behoeve van een radioprogramma vermocht niet haar te kalmeren. Eten
heeft ook veel met emoties te maken en de
wetenschapper dient zich te realiseren dat zijn
belevingswereld en die van de consument soms mijlen
ver uit elkaar liggen.
Overigens heeft die maaltijd mij uitstekend gesmaakt.
De consument koopt en consumeert een produkt om
een aantal redenen. Voor een belangrijk deel hebben
die betrekking op de eigenschappen van het produkt.
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Voor een ander deel hebben die ook betrekking op de
produktiewijze.
Ik wil hiervoor de termen intrinsiek en extrinsiek
gebruiken. Intrinsieke factoren hebben betrekking op
fysieke produkt-eigenschappen zoals smaak, textuur en
houdbaarheid, factoren die als zodanig direct en/of
indirect meetbaar zijn.
Een levensmiddel heeft als zodanig geen kwaliteit.
Een levensmiddel heeft wel fysieke eigenschappen,
anders gezegd intrinsieke factoren. Deze factoren
worden door de consument vertaald in kwaliteitsattributen. Een voorbeeld hiervan is de textuur van
een produkt. Fysisch-chemisch gezien kan de textuur
worden gedefinieerd in termen van celwandsamenstelling en structuur. De consument heeft het over
zaken als knapperig, melig en taai. Zo zijn er een
aantal andere attributen zoals smaak, voedingswaarde,
houdbaarheid, versheid, veiligheid, uiterlijk en
gezondheid. Deze attributen gezamenlijk bepalen de
uiteindelijke produktkwaliteit.
Extrinsieke factoren hebben betrekking op de manier
waarop het levensmiddel is voortgebracht zoals het
gebruik van bestrijdingsmiddelen, het type verpakkingsmateriaal, een specifieke verwerkingstechnologie
of het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen bij de produktie van ingrediënten. Ze hebben
geen directe invloed op de produkteigenschappen maar
kunnen van doorslaggevend belang zijn bij de keuze
van de consument.
Het totaal aan intrinsieke en extrinsieke factoren
bepaalt uiteindelijk de produktacceptatie door de
consument.
De Geïntegreerde Levensmiddelentechnologie richt
zich hierbij op de bijdrage van de intrinsieke factoren.
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DEF/N/ER/NG PRODUKTKWAL/TE/T

Produkteigenschappen
(intrinsiek)

Produktiewijze
(Extrinsiek)

Consumenten
Perceptie

Kwaliteitsattributen

Produktacceptatie
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Dit brengt mij tot het eerste gedeelte van de vraag nl.
wat is optimaal?
Wanneer we produktkwaliteit gaan optimaliseren voor
een van deze factoren, laten we voor mijn gemak
kiezen voor gezondheid dan betekent dit automatisch
dat we ook andere produktkarakteristieken beïnvloeden. Indien hiermee niet voldoende rekening
wordt gehouden kan het gebeuren dat we een
uitermate gezond produkt krijgen dat echter alleen
onder dwang geconsumeerd zal worden. Ik wil het
voorbeeld van de levertraan noemen. In mijn jonge
jaren was het goed gebruik om in de wintertijd iedere
dag na het avondeten een lepel levertraan te
gebruiken. Het toedienen van deze eetlepel lukte mijn
vader pas na een gepast ritueel protest van de zijde
van de kinderen. Pas toen er een sinassmaak aan werd
toegevoegd werd het een acceptabel produkt. Het
ophalen vanjeugdherinneringen met vrienden heeft
mij geleerd dat deze ervaring door velen is gedeeld.
Ik wil hiermee aangeven dat wanneer we streven naar
een optimale produktkwaliteit er inzicht zal moeten
zijn in de eigenschappen die specifieke produktkarakteristieken bepalen en dat er dus ook inzicht zal
moeten zijn in de onderlinge samenhang tussen de
verschillende karakteristieken. Kwaliteitsmodellering
is hiervoor een goed hulpmiddel.
Het in verband brengen van de onderlinge samenhang
tussen bovengenoemde aspecten en hun afhankelijkheid van de voortbrengingsketen is wat ik de
geïntegreerde benadering zou willen noemen.
Dit brengt mij tot het formuleren van de taak van de
leerstoel Geïntegreerde Levensmiddelentechnologie.
Die zou als volgt kunnen luiden:
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"Het ontwikkelen en beschikbaar maken van
functionele benaderingswijzen en kennissystemen voor
de ontwikkeling van levensmiddelen met een optimale
kwaliteit"
Gezondheid als Kwaliteitsdeterminant
Horizontale integratie
Ik wil nu iets meer in detail ingaan op de
benaderingswijze die ik voorsta. Daarbij zal ik
gebruik maken van gezondheid als voorbeeld van een
belangrijke kwaliteitsdeterminant van levensmiddelen.
De gezondheid van een produkt kan niet in absolute
termen van goed of slecht gezien worden. Vrijwel
ieder voedingsmiddel bestaat uit een ingewikkeld
complex van factoren welke ieder individueel en in
onderlinge samenhang invloed uitoefenen op het
welbevinden van de consument. Sommige van die
factoren zijn voornamelijk van belang vanwege hun
calorische bijdrage en andere, zoals vitamines en
mineralen, leveren een essentiële bijdrage aan het in
stand houden van vitale lichaamsprocessen. Natuurlijk
zijn er ook componenten waarvan de aanwezigheid
minder of zelfs in het geheel niet gewenst is omdat ze
de gezondheid op een negatieve manier beïnvloeden.
De "wholesomeness" van een voedingsmiddel wordt
dus bepaald door het samenspel van gewenste en
ongewenste factoren in een complexe matrix.
Produktkwaliteit moet dan ook gezien worden als een
balans tussen gezondheidsbedreigende en gezondheidsbevorderende factoren. In het onderzoek naar de
gezondheid van voedingsmiddelen heeft de aanwezigheid van ongewenste factoren het beeld lange tijd
sterk gedomineerd. De hieruit voortvloeiende kennis
is veelal gebaseerd op isolatie en identificatie van
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