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Missie 

• De Afdeling MeBioS doet interdisciplinair onderzoek en 

voorziet onderwijs en dienstverlening op het raakvlak 

tussen biologie en technologie met een focus op ontwerp, 

optimalisatie en controle van biologische processen met 

toepassingen in de agrovoeding en medische industrie.  

 



  Naoogsttechnologie 

  Biofotonica  

  Biosensortechnologie  

  Duurzaamheid in de agrovoedingsindustrie 

  Deeltjesdynamica 

  Biostatistiek 

Onderzoek binnen MeBioS 



Toepassingsdomeinen 
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Duurzaamheid 



Valorisatie @ MeBioS 

• EU-projecten 

• VLAIO projecten 

• Ontwikkeling van software (open source, ...) 

• ‘In-company’ cursussen  

• Statistische consultancy, webinars, workshops 

• Bilateral contracten met bedrijven (>50 companies) 

• Patenten en IP (>20) 

• Spin-off activities (3 activities) 
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Netwerk van bedrijven en universiteiten 





Spin-off activiteiten 



Voorbeelden van technologietransfer 

X-stralen  

beeldvorming 

Hyperspectrale 

 beeldvorming 

Optisch vezel  

sensoren 



X-stralen 

beeldvorming 



Interne kwaliteitsinspectie 
 
Flanders Centre of Postharvest Technology (VCBT) 
BIOSYST/MeBioS  Leuven University, Belgium 



Tuinbouwproducten 



Interne defecten 



X-stralen beeldvorming 

• Radiografie (2D) 

• Tomografie (3D) 

 







Analyse van de poriënstructuur 

𝜺 = 43.66 ± 4.85 % 

𝜺 = 26.10 ± 2.46 % 

𝜺 = 4.30 ± 0.67 % 



healthy browning 

cavity 

Braeburn with 1% O2 and 5% CO2 



Niet alle defecten kunnen opgespoord worden 



Inline applications 



* © LMI Technologies 

* 

X-ray radiography 

3D sensor Simulated radiograph 

Multisensor inspectie 



Optische vezel 

biosensoren 
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FOx Biosystems 
Making biomolecular research tools accessible 



Biosensoren 

• Concept 

 

 

 

 

 

• Toepassingen 

o Voeding 

o Medisch 

o Milieu 



Optische vezel biosensoren 

• Gevoelige en robuuste optica 

o Surface plasmon resonance 

• Makkelijk te gebruiken 

o Dip probe 

• Brede inzetbaarheid 

o Proteïnen 

o DNA 

o Cellen - bacteriën 

o Kleine moleculen 



Prototype tot product 



Detectie van allergenen 

 



Detectie van allergenen 

• Benchmark ELISA 



 



Geneesmiddelen volgen in het bloed 

• Ziekte van Crohn 

o Behandeling met biologicals (Remicade,…) 

o Verlies aan effect (30 tot 40% van patients na 1 jaar) 

o Immunogeniciteit, neveneffecten,… 

 

Therapeutic Drug Monitoring followed 

by individual dose adjustements 



 



Hyperspectrale 

beeldvorming  



NIR spectroscopie 

• Nabij infrarood (NIR) licht (760-2500 nm) 

760 nm 

380 nm 

NIR:  760 – 2500 nm 



NIR spectroscopie 

• Info over fysische en chemische eigenschappen 

Light scattering 



NIR spectroscopie  



Een spectrale vingerafdruk voor elke pixel in het beeld 

Hyperspectrale beeldvorming 



Toepassingen in precisielandbouw 

 

/   

? 



Toepassingen in de voedingsindustrie 

 

 

(A) (B)

www.picknpack.eu 

 

http://www.picknpack.eu/


NIR spectroscopie – miniaturisatie 
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Ximea 

IMEC-technologie als game changer 

465nm 

474nm 

485nm 

496nm 

510nm 

522nm 

534nm 

546nm 

562nm 

578nm 

586nm 

600nm 

608nm 

624nm 

630nm 

548nm 





... integratie in UAVs voor 

precisie landbouw 



Vragen? 


