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Fact sheet 

= cold plasma, cold atmospheric plasma (CAP) 

 

GESCHIEDENIS 

 Sinds de jaren 60 wordt plasma gebruikt voor het snijden van plaatstaal om gladdere en nauwkeurigere 

sneden te produceren 

 Het gebruik van plasma voor de behandeling van lucht en water en de desinfectie van huid, wonden en 

medische contactmaterialen wordt toegepast sinds begin 2000 

 Voor de desinfectie van voedingsmiddelen is deze technologie nog in onderzoeksfase 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 4de aggregatietoestand  

 energie: vast < vloeistof < gas < plasma  

 mengsel van ionen, geladen deeltjes, radicalen (ROS/RNS), moleculen, UV, … 

 Koude plasma: T = 40°C 

 Zeer reactief bij kamertemperatuur 

 Effectiviteit bewezen tegen bacteriële pathogenen en thermo- en chemisch resistente sporen 

 

BESCHRIJVING 

 Door energie te introduceren in een neutraal gas zoals stikstof, zuurstof of CO2 kan dit gas omgezet 

worden in plasma 

 Het elektrisch veld dat gegenereerd wordt door de aangelegde spanning, zal ervoor zorgen dat de 

buitenste elektronen zich afscheiden van de gasatomen 

 De versnelde elektronen zijn vrij om te botsen met atomen uit het gas en zullen deze exciteren en 

ioniseren 

 Hierdoor komen meer elektronen vrij en deze cascadereactie kan een grote hoeveelheid hoog 

energetische deeltjes genereren 

 Deze hoog-energetische deeltjes zijn in staat om een grote range micro-organismen te inactiveren 

 

TOEPASSINGEN 

 Decontaminatie van verpakkingen 

 Sterilisatie mbv stikstof plasma > 99.9% inactivatie van Bacillus sporen 

 Zonder de eigenschappen van het materiaal aan te tasten 

 Groenten en fruit 

 Decontaminatie van bederfbare oppervlakken met verlenging van de houdbaarheid met 3 dagen 

 Indirecte behandeling mbv SAFEBAG verpakking 

 Inactivatie van E.coli, Listeria en Salmonella doordat zuurstof tijdelijk wordt omgezet naar ozon 

 Zaden 

 Reductie van de biologische impact en controle van kieming 
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BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Inactivatie van micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën en pathogenen) en sporen 

 Verlenging van de houdbaarheid 

 Droge desinfectie 

 Alternatief voor wassen van groenten en fruit in chloorbaden 

 Alternatief voor waterstofperoxide en perazijnzuur 

 Geen schaduweffecten waardoor je ook de poriën kan ontsmetten (diffuus gas) 

 Duurzaam proces: energiezuinig, lage temperatuur, reductie van waterverbruik, geen chemische residu’s 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Nog meer kennis nodig om te begrijpen hoe plasma werkt 

 Nog geen apparatuur beschikbaar voor industriële schaal 

 De lengte van de blootstelling hangt sterk af van het type product 

 Sommige bacteriën kunnen zich verstoppen in de oneffenheden van voedingsproducten  

 Niet geschikt voor producten die oxidatiegevoelig zijn (vetten) 

 

WETGEVING 

 Novel Food wetgeving 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel: 10000 €  

 Productie en Onderhoud = 5 - 10000 € 

 Stikstof plasma = 0.03-0.05 € per m³ 

 

TESTAPPARATUUR 

 NL: Wageningen Universiteit 

 EN: Campden BRI 

 DE: Plasma4Food 

 

PRODUCENTEN 

 Nog niet bekend 

 

BRONNEN 

 Flanders’FOOD, Campden BRI, Wageningen UR, Food Production Daily, Food Quality News, Institute of 

Food Research, SAFEBAG, BBC news, Plasma4food 


