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Wereldwijd gaat gedurende de hele waardeketen 'van boer 

tot bord' jaarlijks 30 % van al het geproduceerde voedsel 

verloren. Dat betekent ca. 1,3 miljard ton eten.1 Bij fruit en 

groente is het cijfer met bijna 50 % bijzonder hoog.

Om de voedselbehoefte van een alsmaar toenemende 

wereldbevolking te kunnen dekken, moet de focus voor 

bederfelijke en verwerkte levensmiddelen op intelligente 

logistiek komen te liggen om het huidige verlies aan levens-

middelen te verminderen.2 

Tot nu toe wordt de methode First In – First Out (FIFO) het 

meest toegepast. Daarbij worden de als eerste opgeslagen 

voorraden zo veel mogelijk als eerste verbruikt. Bederfelijke 

levensmiddelen zoals groente en fruit zijn hiervoor echter 

minder geschikt, want alleen omdat iets vroeger werd 

geoogst of verwerkt, betekent dat nog niet dat het ook lan-

ger vers blijft.

Pas als men precies begrijpt hoe levensmiddelen zich gedu-

rende de waardeketen gedragen en reageren op invloeden 

van buitenaf, kan men de processen in de voedsellogistiek 

efficiënt optimaliseren en voedselverlies duidelijk reduceren. 

Een methode waarmee dit bereikt kan worden is First Expi-

red – First Out (FEFO). 

In de hier volgende tekst wordt uitgelegd, welke factoren 

van invloed zijn op het rijpingsproces van fruit, groente en 

plantaardige producten, wat FEFO precies inhoudt en welke 

voordelen dit met zich meebrengt. 
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De kwaliteit van groente, fruit en plantaardige producten is 

een optelsom van vele kenmerken, bijv. kleur, textuur en 

smaak. Bovendien hangt deze ook af van specifieke pro-

ducteigenschappen, bijv. het suikerpercentage of de cel-

wandstructuur.3,4

Over het algemeen neemt de kwaliteit mettertijd af. 

Ondanks alle inspanningen verbetert de omgang ermee na 

de oogst de kwaliteit van de producten niet. Productverlie-

zen kunnen daarom alleen worden vertraagd. 

De kwaliteit van snel bederfelijke levensmiddelen is dus een 

dynamische variabele. Hij verandert gaandeweg met ver-

schillende snelheid. Fysiologische, fysieke, microbiële en 

chemische processen starten onder andere rijpingsproces-

sen en zijn medeverantwoordelijk voor kwaliteitsverliezen. 

Als echter doelgericht wordt ingegrepen in de opslag-, ver-

pakkings- en transportvoorwaarden, dan kunnen deze pro-

cessen worden voorkomen en/of vertraagd.

  

In de loop van de supply chain wordt de productkwaliteit 

beïnvloed door de volgende factoren en dus moet daarmee 

bij de berekening van de resterende houdbaarheid rekening 

worden gehouden:

1. Beïnvloeding van de productkwaliteit

Testo Whitepaper First Expired – First Out

 3

• Temperatuur 

• Relatieve luchtvochtigheid

• O2- en CO2-concentratie

• Concentratie ethyleen (fytohormoon)

• Licht

• Belasting door schimmels



1.1. Temperatuur

De temperatuur beïnvloedt enzymatische en niet-enzymati-

sche processen bij verse en verwerkte producten. Lage 

opslag- en transporttemperaturen verlengen de houdbaar-

heid van de meeste producten. Er bestaan uitzonderingen:  

tropische vruchten zijn bijvoorbeeld temperatuurgevoelig. 

De kwaliteit ervan wordt door te lage temperaturen negatief 

beïnvloed. Om houdbaarheid en kwaliteit van de producten 

te behouden wordt tijdens het hele transport een passende 

(meestal lage) temperatuur ingesteld.

De koelketen begint idealiter meteen na de oogst of het 

slachten en eindigt pas op het bord van de consument. 

Zoals Huelsmann en Brenner in een literatuuroverzicht heb-

ben aangetoond, kunnen onderbrekingen van de koelketen 

dramatische effecten op de kwaliteit en het verlies van 

levensmiddelen hebben.5 De auteurs vonden meer dan 100 

verslagen over problemen tijdens de opslag of het trans-

port. Als invloedsfactoren beschreven ze onder andere ver-

keerd temperatuur-management, geblokkeerde luchtcircula-

tie in koelcellen of drastische temperatuurschommelingen. 

Bij transporten per schip viel op dat de gebruikte koelcon-

tainers tot wel twee weken nodig hebben om de gewenste 

temperatuur te bereiken. 

1.2. Relatieve luchtvochtigheid

Mechanische koeling onttrekt vocht aan de lucht, waardoor 

het verkoopgewicht daalt en het uiterlijk van het product 

door krimping of verwelken negatief beïnvloed kan worden.6

Om het waterverlies te reduceren zijn naast de koeling een 

goede verpakking en een extra bevochtiging nodig.

Als de luchtvochtigheid wederom te hoog is, dan opent dat 

de weg voor microbieel verval. Daarom is de luchtvochtig-

heid de tweede belangrijke grootheid die de kwaliteit van 

zowel droge als waterrijke, van verse zowel als van ver-

werkte levensmiddelen beïnvloedt. Daaruit ontstaat de 

noodzaak om deze meetgrootheid tijdens het transport en 

de opslag continu te bewaken. 

1.3. O2- en CO2-concentratie

Veel verse levensmiddelen zetten na de oogst of een mini-

male behandeling hun actieve stofwisseling voort om het 

weefsel intact te houden. De stofwisseling van de levens-

middelen kan worden gestuurd door invloed te nemen op 

het O2- en CO2-gehalte in de omgeving waar ze bewaard 

worden. Bij verlagen van het O2-gehalte en verhogen van 

het CO2-gehalte wordt de stofwisselingssnelheid tot een 

minimum verlaagd en dus de houdbaarheid verhoogd.7,8 

Bovendien remt een hoog CO2-gehalte de microbiële groei.9 

1.4. Ethyleen

Ethyleen is een fytohormoon waarop bepaalde vruchten en 

planten reageren. Onder andere daarom is het ook een indi-

cator voor het rijpingsproces van vruchten.  

Als climacterische vruchten worden blootgesteld aan een 

bepaalde ethyleenconcentratie, begint het rijpingsproces 

ervan. Daarbij produceren ze ethyleen. De hoeveelheid ethy-

leen die door de vruchten wordt geproduceerd, varieert al 

naargelang de mate van en het soort rijpheid. De ethy-

leen-concentratie in een container met climacterische 

vruchten hangt dus direct samen met hun rijpheid en is dus 

van cruciaal belang voor de kwaliteitsbewaking.
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Het effect van temperatuurafwijkingen op kwaliteit en reste-

rende houdbaarheid van waren kan worden ingeschat aan 

de hand van Shelf-Life-modellen.10 Deze zijn gebaseerd op 

de wet voor reactiekinetiek volgens Arrhenius (1.1).  

Deze beschrijft de kwantitatieve afhankelijkheid van de 

reactiesnelheidsconstante kN van de temperatuur.

Door meerdere Arrhenius-termen te combineren valt de 

houdbaarheid resp. gevoeligheid van verschillende vruchten 

te benaderen (afb. 1).
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2. Shelf-Life-modellen
Shelf-Life-modellen beschrijven enerzijds de kwaliteitsver-

anderingen waarmee de producten bij behandeling of trans-

port te maken krijgen en anderzijds hoe deze informatie in 

opslagmanagement-systemen geïmplementeerd kan wor-

den. Daarbij verschuift het belang van het klassieke First In 

– First Out (FIFO) meer naar First Expired – First Out (FEFO). 

Op die manier kunnen verliezen worden voorkomen die zich 

over de hele supply chain uitstrekken, en klanten ontvangen 

steeds de waar die voldoet aan hun eisen.12

Afwijkingen bij voedselkwaliteit en resterende houdbaarheid 

worden op basis van de verzamelde gegevens omtrent de 

omgevingsomstandigheden (bijv. temperatuur) automatisch 

berekend. De verschillende houdbaarheden worden vervol-

gens door het opslagmanagement gebruikt om de houd-

baarheid af te stemmen op eventuele inventarissen, route-

planningen en mogelijke speciale behandelingen voor 

bepaalde producten. Aangezien er tot nu toe geen geauto-

matiseerde systemen bestaan die gegevens registreren en 

houdbaarheden berekenen, wordt FEFO in de praktijk maar 

uiterst zelden toegepast.13  

De daadwerkelijke toestand van levensmiddelen is vaak 

nauwelijks te meten en van buiten niet te herkennen. Een 

rode tomaat kan bijvoorbeeld nog twee weken in een per-

fecte toestand verkeren of de volgende dag al bederven. 

Over het algemeen kan de resterende houdbaarheid niet 

rechtstreeks worden gemeten. Deze kan echter met biologi-

sche modellen voorspeld worden. Zulke modellen bereke-

nen het effect van cumulatieve temperatuurwaarden en 

andere invloeden.14  

De uitdaging schuilt in het feit dat zo´n geautomatiseerd 

systeem ter bewaking van de voedselkwaliteit een integrale 

aanpak vereist. Daarvoor moeten experts op het gebied van 

sensorsystemen, communicatiewetenschappen, voorspel-

lende biologie en voedseltechnologie samenwerken met 

transportbedrijven en supply chain managers.

Tomaat groen Q0 (15 °C) = 14,95

Tomaat rood Q0 (15 °C) = 8,77

Tomaat roze Q0 (15 °C) = 13,83

Papaya Q0 (15 °C) = 23,45

Bonen Q0 (15 °C) = 3,29

Temperatuur in °C
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kN= reactiesnelheidsconstante 
kRN= Arrheniusfactor 
EN = activeringsenergie 
Rgas= universele gasconstante 
T= temperatuur

Afb. 1. Verlies per dag voor typische tropische vruchten.11
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FEFO (First Expired – First Out) is een opslagmethode die in 

tegenstelling tot FIFO (First In – First Out) niet uitgaat van 

een opgedrukte vaste productiedatum, maar van de daad-

werkelijke kwaliteit (ook wel dynamische houdbaarheidsda-

tum genoemd). Het bepalende criterium voor het uitpikken 

van de waren is de resterende houdbaarheid ervan. De 

methode dient ter risicoreductie in het opslagbeheer. Op 

deze manier wordt gewaarborgd dat producten in de ver-

wachte kwaliteit aankomen en dat verlies van levensmidde-

len tijdens het transport wordt voorkomen.15 

Samengevat betekent FEFO dat die producten als eerste 

worden gebruikt waarvan het rijpingsproces het verst is 

gevorderd. 

Levensmiddelen zijn uiterst gevoelige waren. Bij vers fruit en 

verse groente kan tijdens het transport en de opslag van-

wege temperatuurafwijkingen wel 30 % verlies optreden. Als 

de temperatuur nauwkeurig wordt geregeld en bewaakt en 

als de FEFO-methode wordt toegepast kan het verlies in de 

logistieke keten duidelijk verminderd worden.16 FEFO gaat 

ervan uit dat de resterende kwaliteit of resterende houd-

baarheid van elke pallet of verzendeenheid door een bijpas-

sende sensorische bewaking ingeschat kan worden. 

3.1. De procedure

Men pikt altijd die waren uit het magazijn waarvan de reste-

rende houdbaarheid bij de transportduur past. Waren met 

een korte resterende houdbaarheid worden zo veel mogelijk 

meteen naar een afnemer in de nabije omgeving verstuurd, 

terwijl waren met een langere resterende houdbaarheid voor 

afnemers die verder weg liggen of voor latere leveringen 

worden bewaard. Dit wordt aangeduid met het begrip dyna-

mic FEFO, voor het eerst gebruikt door Lang et al.17 Zij 

benadrukken daarmee dat leveringen van een product niet 

vastliggen, maar dat deze te allen tijde aangepast kunnen 

worden aan nieuwe informatie en afwijkingen van de houd-

baarheid. 

3.2. Vermindering van verlies

Oogstomstandigheden zijn nooit hetzelfde. En de tijdstippen 

voordat de koeling begint, variëren net zo als de omstandig-

heden in de koelcontainer/koelwagen. Daarom zijn afwijkin-

gen van de kwaliteit bij verse levensmiddelen onvermijdelijk.  

Door de warenkwaliteit te bewaken en FEFO toe te passen 

kunnen verliezen in het transportmanagement en bij het 

opslagbeheer verminderd worden.

Het staafdiagram (afb. 2) toont verlies-vergelijkingen van 

drie verschillende onderzoeken: al naargelang het soort 

waren zijn besparingen tussen 8 en 15 % mogelijk. Voor-

waarde is echter een temperatuur- en kwaliteitsbewaking op 

palletniveau.

3. Het FEFO-principe

Vlees 
(Athene, 2005)

Vis 
(Athene, 2008)

Aardbeien 
(Athene, 2006)

Verlies bij toevallige levering

Verlies bij FEFO-levering

Afb. 2. Vergelijking van de in drie onderzoeken berekende verliezen van 
verschillende levensmiddelen.18
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De vermindering van verliezen is gebaseerd op het feit dat 

bij FEFO de reductie (variantie) van de kwaliteit wordt 

verminderd. De gemiddelde waarde van de kwaliteit kan 

daarentegen principieel niet worden verbeterd.  

Door de geringere spreiding daalt echter het percentage van 

de waren waarvan de kwaliteit onder een kritieke drempel 

ligt (rood vlak in afb. 3).

Sinds 60 jaar staat Testo voor innovatieve meetoplossingen 

made in Germany. Als ’s werelds marktleider op het gebied 

van draagbare en stationaire meettechniek helpen wij onze 

klanten om tijd en ressources te besparen, het milieu en de 

gezondheid van mensen te beschermen en om de kwaliteit 

van waren en diensten te verhogen.

In 32 dochtermaatschappijen over de hele wereld onderzoe-

ken, ontwikkelen en produceren 2.700 medewerkers pro-

ducten voor de hightech onderneming en brengen deze op 

de markt. Testo overtuigt meer dan een miljoen klanten 

4.  Testo – uw expert voor veilige levens-
middelen

wereldwijd met uiterst nauwkeurige meetinstrumenten en 

innovatieve oplossingen voor het meetgegevens-manage-

ment van morgen.

In de voedingsbranche wordt ons uitgebreide aanbod aan 

meettechniek, meetoplossingen en services dagelijks 

gebruikt door producenten, supermarkten, restaurants en 

cateraars, en is onmisbaar voor voedselveiligheid en voed-

selkwaliteit.

Meer informatie op www.testo.com

3.3. De voordelen van het FEFO-principe

•  Geringer verlies van producten tijdens transport

• Geringere kosten voor de producenten 

•  Minder milieubelasting omdat het transport van 

bedervende waren wegvalt 

•  De spreiding van de kwaliteit van de waren wordt 

verminderd, waardoor klanten een hogere en 

constantere kwaliteit geboden kan worden 

Kwaliteit

Fr
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ue
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FIFO

dynamic FEFO

0

Afb. 3. Het effect van dynamic FEFO laat zien dat het percentage onaan-
vaardbare producten duidelijk verminderd kan worden.19
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•  Er worden minder levensmiddelen weggegooid, 

omdat ze verser bij de klant aankomen 

•  Meer winst voor alle participanten in de 

procesketen
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