
3D food printing staat nog in kinder-
schoenen, maar heeft zeker toekomst
In een groeiend aantal Nederlandse restaurants worden nu al gerechten geserveerd, die geprint zijn met een 3D food printer. Dit is mogelijk nog maar het 
begin van een geheel nieuwe industrie, die zich langzaam maar zeker aan het ontwikkelen is. Dat bleek tijdens de eerste 3D Food Printing Conference, 
die onlangs werd gehouden in de Innovatoren in Venlo.

Diverse grote voedingsbedrijven uit binnen- 
en buitenland, onder wie Pepsico, Barilla en 
Nestlé, waren vertegenwoordigd op de eerste 
3D Food Printing Conference. Zij luisterden 
vol interesse naar de sprekers, die hen vertel-
den over de vele nieuwe mogelijkheden die 
3D food printing te bieden heeft.

Nutriënten
‘Op dit moment wordt 3D food printing voor-
al toegepast in patisseries en chocolateries 
en high-end restaurants. Zij maken hiermee 
vaak allerlei fraaie vormen. De kosten van 
een food printer zijn nog relatief hoog en de 
technische ontwikkelingen gaan langzaam’, 
vertelde Jelle Groot, analyst bij Rabobank 
International. ‘De markt staat nog in de kin-
derschoenen, maar toch zien wij voor de 
toekomst diverse toepassingsmogelijkheden 
voor de 3D food printing industrie. Met 3D 
food printers wordt het mogelijk om voeding 
te personaliseren voor mensen en de nutriën-
ten per gerecht aan te passen. Dat betekent 
dus dat je bijvoorbeeld aparte maaltijden kunt 
bereiden voor baby’s, maar ook voor ouderen 
of topsporters. Daarnaast wordt de bereiding 
van gerechten eenvoudiger en kunnen men-
sen ook handig ingrediënten toevoegen aan 
de gerechten die ze willen maken met een 3D 
food printer.’ Groot verwacht dat het nog een 
aantal jaren gaat duren voordat de 3D food 
printer een vast plaatsje heeft veroverd in de 
keuken bij Nederlandse gezinnen. ‘Met name 
op het gebied van technische ontwikkeling 
en in het gehele ecosysteem rond 3D food 
printing moeten nog een groot aantal stappen 
worden gezet, voordat deze technologie voor 
iedereen toegankelijk is.’

Eetlust
Pieter Debrauwer, projectmanager bij TNO, 
ging in zijn presentatie in op het Europese 
project ‘Performance’. In dit project zijn diver-
se innovaties op het gebied van ICT, 3D 
printing, materialen en verpakkingen gecom-
bineerd tot een compleet systeem, waarin 
bestellingen vanuit een verzorgingshuis wor-
den samengesteld en geproduceerd op een 
centrale locatie en vervolgens na opwarming 

aan de consument kunnen worden geser-
veerd. ‘In dit project zijn we gericht op zoek 
naar een oplossing voor eetproblemen bij 
ouderen.’, legde de onderzoeker uit. ‘Vanwege 
kauw- en slikproblemen krijgen ouderen vaak 
gepureerd eten geserveerd, wat er niet erg 
smakelijk uitziet en vaak ook niet lekker is. 
Hierdoor vermindert hun eetlust en krijgen 
ze vaak niet genoeg voedingstoffen binnen. 
Met 3D food printing kunnen gerechten met 
groenten in een aantrekkelijke vorm worden 
geprint en worden ingesteld op de individu-
ele voedingswaarde van een klant. Daarnaast 
ontdekken we ook steeds meer nieuwe moge-
lijkheden op het gebied van textuur en smaak, 
waardoor we de gerechten in de toekomst 
nog verder kunnen personaliseren. Dit zijn 
zeer interessante ontwikkelingen voor bij-
voorbeeld ziekenhuizen en verzorgingshui-
zen.’ Debrauwer was blij met de komst van 
de eerste 3D Food Printing Conference. ‘3D 
printing in het algemeen is in opkomst en de 
laatste jaren raakt ook de foodwereld steeds 

meer geïnteresseerd in deze technologie. Op 
deze conferentie kan iedereen zien welke ont-
wikkelingen er plaatsvinden op het gebied 3D 
food printing en wat voor nieuwe kansen dit 
biedt. Daarnaast is het een mooie gelegenheid 
voor marktpartijen om elkaar te ontmoeten en 
kennis uit te wisselen.’

Ondervoeding
Luc de Witte, professor aan de Hogeschool 
Zuyd, hield een verhaal over de mogelijkhe-
den die 3D food printing biedt voor zorgin-
stellingen. ‘Toen ik een aantal mensen voor 
het eerst hoorde praten over 3D food printing 
dacht ik dat zij hun verstand verloren waren’, 
haalde De Witte aan. ‘Maar naarmate ik er lan-
ger over ging nadenken, zag ik ook een aantal 

interessante mogelijkheden voorbij komen. 
Met name voor de langdurige zorg van men-
sen. Want als we de huidige kwaliteit van de 
zorg willen handhaven in ons land, dan zijn 
innovaties keihard nodig. Eén van de grootste 
problemen in de langdurige zorg is ondervoe-
ding van patiënten. Aangezien mensen steeds 
langer zelfstandig blijven wonen, stijgt dit 
probleem ook in de thuissituatie. Vaak leidt 
ondervoeding onder meer tot gewichtsverlies 
en een grotere kans op infecties. Mogelijk dat 
3D food printing hiervoor een oplossing kan 
bieden, omdat de voeding op deze manier op 
maat kan worden samengesteld. Dus met de 
benodigde voedingsstoffen en eventueel ook 
medicatie erin verwerkt. Bovendien zien de 
gerechten er vaak ook lekkerder uit.’

Kweekvlees
Waar Pieter Debrauwer van TNO zich met 
name richt op 3D food printing van groente, 
is professor fysiologie Mark Post van de 
Universiteit van Maastricht vooral geïnteres-
seerd in het 3D printen van vlees. Post baarde 
in 2013 opzien door de eerste hamburger van 
kweekvlees te presenteren. Deze hamburger, 
die werd gekweekt uit stamcellen van een 
koe, bestond uit zo’n 40 miljard cellen. In 

totaal duurde het destijds zo’n drie maanden 
om de cellen op te kweken tot een hamburger. 
Inmiddels is deze termijn al teruggebracht tot 
zo’n negen weken volgens Post. Het principe 
van kweekvlees biedt vele mogelijkheden. 
Zo kan er bijvoorbeeld vlees worden gepro-
duceerd, waarvoor geen dieren meer hoeven 
te worden geslacht. Mede daarom wordt er 
door diverse partijen volop geïnvesteerd om 
deze innovatie verder te blijven ontwikkelen. 
‘We weten nu hoe we een hamburger kunnen 
kweken, maar er is nog veel werk te verrich-
ten om dit product in de markt te zetten’, ver-
telde de professor. ‘Naast het verbeteren van 
de hamburger willen we in de toekomst ook 
andere types vlees in verschillende vormen 
kunnen kweken. De technieken om zo’n stuk 
vlees te kweken worden momenteel ontwik-
keld, maar dat is aanzienlijk ingewikkelder 
dan het kweken van een hamburger. Daarbij 
gaan we mogelijk ook gebruik maken van de 
mogelijkheden die 3D food printing te bieden 
heeft. Het zal echter zeker nog wel een aan-
tal jaren duren voordat deze producten ook 
daadwerkelijk op de markt kunnen worden 
gebracht.’ 
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Pieter Debrauwer projectmanager van TNO. 

Een van de 3D food printers van TNO. 

'Met 3D food printing kunnen 
gerechten in een aantrekkelijke 
vorm worden geprint en wor-
den ingesteld op de individuele 
voedingswaarden'
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