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■ Toekomst van voeding? 

■ Factor ‘gezondheid’ belangrijker? 

■ Producten voor specifieke doelgroepen belangrijker?

■ KT: misschien niet om alle doelgroepen af te dekken

■ Voedingsproducenten: gamma algemeen verbreden

■ Evoluties meestal niet zo snel als technologische mogelijk

■ Eten = gezellig en sociaal; niet altijd aandacht voor nutritionele
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■ Toekomst van voeding? 

■ Factor ‘gezondheid’ belangrijker? 

■ Producten voor specifieke doelgroepen belangrijker?

■ Toenemende trend, zowel bij jongeren als ouderen

■ Communicatie naar de consument is zeer belangrijk

■ Segmentering naar meer en meer doelgroepen

■ Bewust op zoek gaan naar producten 

■ Onbewuste tekorten -> moeilijker om de boodschap over te 

brengen naar de consument
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■ Overschakelen op een ander voedingspatroon: 
■ Voedingsgewoonten wijzigen of aangepaste voedingsproducten binnen 

huidig patroon? 

■ Hoe kan technologie helpen?

■ De twee naast elkaar: consument past zich aan maar ook verwachtingen 
naar de voedingsindustrie

■ Groter wordende markt: één gezinslid intolerant, hele gezin past zich aan

■ Technologie: voedingsscans gelinkt aan activiteit, allergie

■ Apps worden belangrijker; niet voor alle doelgroepen toegankelijk

■ Etikettering niet steeds even helder

■ Monitoring door diëtist

■ Invloed opvoeding, onderwijs, …
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■ Verhoogde nood aan gepersonaliseerde voedingsproducten 

in de voedingsindustrie en de retail: Hoe kan technologie 

helpen?

■ Verbreden gamma niet steeds mogelijk -> vb nieuwe fabriek nodig

■ Kleinere niche spelers doen dit goed

■ Flexibel etiketteren -> aangepast etiket op elk product

■ Niet steeds bewust hoe bredere doelgroep te bereiken via kleine 

productaanpassingen

■ Meer inzicht nodig in marketing
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■ Consument meer autonomie laten in keuzes van hun 

voeding?

■ Verschuiving naar meer autonomie willen met behoud van 

gemak -> deel “afwerking” over laten aan de consument

■ Al voorbeelden: tex mex pakket, pitta pakket, geconcentreerde 

saus, afbakken taarten/ pistolets…

■ Moet logistiek haalbaar zijn -> oplossingen mogelijk

■ Zelf voeding personaliseren of personaliseren op bestelling

■ Thuisleveringen vs sociaal contact in de supermarkt
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■ Waar zal 3D food printing het meest ingang vinden? 

■ Bedreiging of een opportuniteit voor de voedingsindustrie?

■ Grootste opportuniteit voor de zorgketen -> op individueel niveau mensen geven 
wat ze nodig hebben 

■ Voor ouderen: “papjes” in vormen printen -> eten met je ogen

■ Op lange termijn ook voor de industrie -> flexibele producten

■ Leuk gadget voor thuisgebruik -> nog zo binnen 10 jaar?

■ Breed gamma aan “patronen” (ingrediënten) nodig

■ Voedingsindustrie: grondstoffen “kant en klare maaltijden” in cartouches verdelen

■ Eigen voeding printen op basis van je specifieke behoeften -> vb
gepersonaliseerde ontbijtkoek met extra energie na een korte nacht

■ Grootsteden (vb Londen) -> nieuwe appartementen met enkel microgolfoven -> 
3D printen als nieuwe vorm van koken


