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Wanssum, 8 maart 2019 

 

Verslag workshop Behoud bioactieve stoffen na processing van 6 februari 2019 

Aanleiding: 

Tijdens de Challenge Day van 11 september presenteerde Katrijn Ingels van de Universiteit Gent dit 

onderwerp en hiervoor bleek bij de aanwezigen grote belangstelling te bestaan.   

De uitdaging is om in de conditioner de parameters temperatuur, tijd en vocht zodanig te controleren 
dat er microbiële decontaminatie optreedt, maar tevens ook inzicht te verkrijgen in het effect van de 
parameters op het behoud van de bioactieve componenten. Het effect is ook afhankelijk van andere 
factoren zoals de samenstelling van het voer, de vorm en aard van het additief en de initiële microbiële 
besmetting. Er is wel theoretische kennis, maar validatie op praktijkschaal ontbreekt! 
 

De afgelopen maanden is dit onderwerp verder uitgewerkt in samenwerking met professor Mia 

Eeckhout van de Universiteit Gent. Tijdens de kennis-workshop van 6 februari is dit onderwerp nader 

toegelicht en hebben de aanwezigen gediscussieerd over inhoud en welke kennis nog mist om deze 

uitdaging aan te pakken. 

Presentaties: 

Eric Vissers, procestechnoloog bij Feed Design Lab, bracht de definitie van conditioneren onder de 

aandacht. Daarna gaf hij een overzicht van de apparatuur die gebruikt wordt om te conditioneren. Zie 

hiervoor de presentatie in de bijlage: Inleiding workshop 6-2-2019. 

 

Mia Eeckhout, professor aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, gaf een 

presentatie over het Effect van processing op bioactieve componenten (zie bijlage: pdf-bestand 

Workshop behoud bioactieve componenten). Een algemeen gebruikte term is hydrothermische 

behandeling voor persen. Aan de ene kant wil je veilig voer maken, maar aan de andere kant ook een 

optimaal behoud van de bioactieve stoffen. Factoren die invloed hebben op de stabiliteit van 

bioactieve stoffen zijn: temperatuur, zuurstof, vocht, licht en zuurgraad. Tijdens het proces van 

conditioneren van een  
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mengsel variëren deze onder invloed van stoomtoevoeging, druk, verblijftijd en de samenstelling van 

het voermengsel. 

Christophe Vandevelde, specialist simuleringsoftware bij Siemens, presenteerde over Virtueel testen 

van procescondities. Deze software wordt al gebruikt in de farmacie en food-industrie. De 

toepassingen zijn: 1. Bij ontwikkeling van een apparaat; 2. Bij opschaling en 3. Na oplevering bij 

gewijzigde omstandigheden. Voor het maken van een model zijn een grote variatie aan data nodig. 

Bovendien worden veel verschillende grondstoffen gebruikt, wat tot het draaien van meer modellen 

kan leiden. In de bijlage is de presentatie als pdf-bestand gevoegd: Simulationintro_FeedDesignLab. 

Discussie: 

In de discussie tijdens en na afloop van de presentaties werd opgemerkt dat door de veelheid van 

factoren die een rol spelen, er nog kennis ontbreekt. De vraag is ook of de ervaringen en proeven van 

meer dan 20 jaar oud wel rekening houden met de apparatuur en het gebruik hiervan op het behoud 

van de bioactieve stoffen. Omdat het ook over veel verschillende bioactieve stoffen gaat is het zinvol 

om naar indicatoren te zoeken, zodat niet alle stoffen apart gemeten hoeven te worden. De vraag die 

gesteld is: welke biomarkers zijn beschikbaar hiervoor? 

Bovendien zijn er veel verschillende disciplines betrokken bij het opbouwen van nieuwe kennis voor dit 

onderwerp. De noodzaak om al de betrokken partijen te trainen, zodat er eerst goede kennis is, 

bevordert de onderlinge communicatie. Hiervoor zijn data nodig en cases om te gebruiken voor 

training. 

Om een basis simulatiemodel te maken, zal veel data nieuw opgebouwd moeten worden. Zowel het 

hygiëne-deel (entero’s en Salmonella’s) als de bioactieve stoffen zullen bij de verschillende 

omstandigheden getest moeten worden op pilot schaal. Met een gevuld basis simulatiemodel kan dan 

naar een specifieke toepassing gekeken worden. 

Vervolgstappen 

De komende periode zal Feed Design Lab in samenwerking met bekende onderzoeksinstellingen uit 

ons netwerk op zoek gaan naar kennis over deze biomarkers. We vragen deskundigen reacties om tot 

een concept projectplan te komen. 

Verder zal Feed Design Lab in samenwerking met Siemens starten met het maken van een plan voor 

een basis simulatiemodel. 

Het concept projectplan zal eerst aan de workshopdeelnemers ter beoordeling worden voorgelegd. Na 

verwerking van opmerkingen zal het definitieve projectplan aan alle partners worden toegestuurd met 

een uitnodiging voor deelname. Tijdens een nader te plannen kick off meeting wordt het projectplan 

besproken en afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering.   

 


