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Programma infosessie SENSTREND

15.30 u voorstelling van het SENSTREND project

15.40 u voorstelling van de SENSTREND partners

SENSNET 

Flanders’ FOOD

ILVO-Technologie & Voeding
UGent – Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken

16.00 u casestudies: troeven van sensorisch én chemisch-

analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen 

van voedingsmiddelen en voedingscontactmaterialen

16.25 u bespreking en concrete invulling van de werkpakketten

discussie en vragen

16.45 u netwerkreceptie
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Programma infosessie SENSTREND

15.30 u voorstelling van het SENSTREND project

15.40 u 15.40 u 15.40 u voorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partners

SENSNET SENSNET SENSNET 

FlandersFlandersFlanders’’’ FOODFOODFOOD

ILVOILVOILVO---TechnologieTechnologieTechnologie & Voeding& Voeding& Voeding

UGentUGentUGent ––– Onderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep Scheidingstechnieken

16.00 u 16.00 u 16.00 u casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch ééénnn chemischchemischchemisch---

analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen 

van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en voedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialen

16.25 u16.25 u16.25 u bespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakketten

discussie en vragendiscussie en vragendiscussie en vragen

16.45 u16.45 u16.45 u netwerkreceptienetwerkreceptienetwerkreceptie

• vraaggedreven: GPS brainstormsessie, enquête en 

inventarisatie van bedrijfsnoden n.a.v. bedrijfsbezoeken en 
confidentiële, bilaterale projecten in het kader van 

SENSTECH-VIS-TD-projecten

• belangrijke, nieuwe trends in de voedings- en 

verpakkingssector

• nutritie en gezondheid: herformuleringsstrategieën voor 

suiker-, vet- en natriumreductie

• convenience en duurzaamheid: innovatieve en 

duurzame, lichtgewicht (klein)verpakkingen voor 
levensmiddelen

Aanleiding voor SENSTREND
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Doelstellingen van SENSTREND

• 2 rode draden

evenwichtige voeding

geurarme en duurzame (klein)verpakkingen

• 2 hoofddoelstellingen

versneld en efficiënt nutritioneel verantwoorde 

voedingsmiddelen ontwikkelen en herformuleren 

(minder suiker, vet en zout) met behoud van 
sensorische eigenschappen 

gebruik van geurarme verpakkingsmaterialen 

en omschakeling van conventionele naar 

duurzame, lichtgewicht (klein)verpakkingen 

met behoud van sensorische eigenschappen 
van verpakte levensmiddelen 

• hoofdaanvrager: SENSNET vzw
leden: voedingsbedrijven en verpakkingsbedrijven

aangesloten leden: kennispartners en laboratoria

KU Leuven@KAHO 

V-G Sensory bvba

ILVO-Technologie & Voeding (ILVO-T&V)

UGent, Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken (UGent-SSG)

• uitvoerders

• ILVO, Eenheid Technologie & Voeding (ILVO-T&V)

• UGent, Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken (SSG)

• Flanders’ FOOD

Partners SENSTREND

SENS

NET

SENS

NET
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SENSTREND-projectvoorstel
meten en begrijpen van smaak en geur van voedingsmiddelen en contactmaterialen 

voor versnelde product- en procesinnovaties

SENSTECH en Flanders’ FOOD
platformwerking en sensoriekgerelateerde adviesverlening

ILVO-T&V
herformuleringsstrategieën en impact 

op sensorische eigenschappen

suikerreductie en/of -vervanging

vetreductie en/of -vervanging

natriumreductie en/of -vervanging

kennisopbouwend luik 

gebruik makend van sensorische én chemisch-analytische technieken (GC-MS)

UGent-SSG
aromapermeabiliteit/scalping/migratie

geurbelasting van 

verpakkingsmaterialen

omschakeling naar innovatieve, 

duurzame verpakkingen

kennisverspreiding en 

implementatietrajecten bij individuele bedrijven

product- en procesinnovaties in voedings- en verpakkingsindustrie ⇒
smaakvolle, nutritioneel verantwoorde en duurzaam verpakte levensmiddelen

verbeterde verpakkingsmaterialen

• SENSNET vzw (0,8 VTE) – Flanders’ FOOD (FF) (0,2 VTE)

Coördinatie en platformwerking

• WP1: Kennis- en adviesplatform en sensoriek-gerelateerde adviesverlening

• WP2: Coördinatie kennisopbouwend luik en projectmanagement

• ILVO-Technologie & Voeding (ILVO-T&V) (1,0 VTE)

Effecten van herformulering op de 

sensorische eigenschappen van levensmiddelen

• WP3: Herformuleringsstrategieën voor suikerreductie en/of -vervanging

• WP4: Herformuleringsstrategieën voor vetreductie en/of -vervanging

• WP5: Herformuleringsstrategieën voor natriumreductie en/of -vervanging

Projectinhoud SENSTREND
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• UGent, Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken (1,0 VTE)

Karakterisering van vluchtige componenten in voedings-

contactmaterialen (FCM) in relatie tot effecten op de sensorische 

eigenschappen van levensmiddelen

• WP6: Aromapermeabiliteit/scalping/migratie van FCM

• WP7: Specifieke detectie van geurkrachtige verbindingen in FCM

• WP8: Invloed van omschakeling naar lichtgewicht en duurzame verpakkingen 

op de sensorische eigenschappen van verpakte voedingsmiddelen

• WP9: Kennisverspreiding onderzoeksresultaten en concrete, bedrijfsgerichte

implementatietrajecten bij (Vlaamse) voedings- en verpakkingsbedrijven

∴ product- en procesinnovaties →
smaakvolle, nutritioneel verantwoorde en 

duurzaam verpakte levensmiddelen

Projectinhoud SENSTREND

• startdatum: voorjaar 2015
• projectduur: 4 jaar
• functionele doelgroep: voedings- en verpakkingsbedrijven,

ingrediëntenleveranciers en toeleveranciers, 
die deelnemen aan SENSTREND (gebruikersgroep) 

• ruimere doelgroep: ganse voedings- en verpakkingsindustrie en 
hun toeleveranciers

• 80% financiering door IWT, 20% cofinanciering

∴ implementatie van projectresultaten op maat van individuele 

bedrijven (implementatietrajecten) ⇒
sensoriek-gerelateerde product- en/of procesinnovaties 

gerelateerd aan 
nieuwe trends in de voedings- en verpakkingsindustrie

Projectmodaliteiten SENSTREND
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Programma infosessie SENSTREND

15.30 u15.30 u15.30 u voorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND project

15.40 u voorstelling van de SENSTREND partners

SENSNET 

Flanders’ FOOD

ILVO-Technologie & Voeding
UGent – Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken

16.00 u 16.00 u 16.00 u casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch ééénnn chemischchemischchemisch---

analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen 

van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en voedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialen

16.25 u16.25 u16.25 u bespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakketten

discussie en vragendiscussie en vragendiscussie en vragen

16.45 u16.45 u16.45 u netwerkreceptienetwerkreceptienetwerkreceptie

• consortium van voedings- en verpakkingsbedrijven én

kennispartners met interesse voor sensoriek van levensmiddelen 

en contactmaterialen

• ontstaan vanuit ad hoc SENSNET-consortium nl. Consortium 

voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen speciaal 

opgericht in het kader van 2 IWT-projecten Technologische 

Dienstverlening, uitgevoerd door SENSTECH

• sinds november 2012: SENSNET vzw

• leden: voedingsbedrijven en verpakkingsbedrijven

• aangesloten leden: kennisinstellingen en laboratoria

• KU Leuven@KAHO Sint-Lieven
• V-G Sensory bvba

• ILVO – Eenheid Technologie & Voeding (ILVO-T&V)

• Onderzoeksgroep Scheidingstechnieken (UGent-SSG)

SENSNET vzw 
SENS

NET
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Expertise SENSTECH

• chemische achtergronden van de smaak (aroma) van 

voedingsmiddelen en de geur van industriële producten

• aanwenden van sensorische analyse en organische 

analyse op microschaal als basis voor het verbeteren van 

producten en processen ∴product- en procesinnovatie

• vluchtige componenten: aromacomponenten en 

geurcomponenten

Historiek

�Projectmatig wetenschappelijk onderzoek
� IWT-projecten (HOBU/TETRA (5x), O&O, VIS-TD (SENSTECH), …)

� Europese projecten (EUREKA)

�Vraaggedreven, confidentieel onderzoek voor 
(voedings)bedrijven in diverse sectoren

• gebrande producten: koffie, cacao, chocolade, speculoos, …

• vlees en vleeswaren: drooggezouten ham, gefermenteerde worst, …

• zuivel/sojaproducten: melkproducten, kaas, sojadranken, …

• alcoholische dranken: wijn, gedestilleerd, …

• ingrediënten: kruiden, specerijen, rookcondensaten, zetmelen, vetten, ...

• non-food: parfums, cosmetica, drukwerken, verpakkingen en geuren in 

auto’s (b.v. polyurethaanschuimen)
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SENSTECH

Opleiding

- cursussen

- seminaries

- workshops

Netwerking

- Flanders’ FOOD

- Pack4Food

- Vlaams Innovatie Netwerk (VIN)

Projectwerking

- inventarisatie van bedrijfsnoden

- voorbereiden van steunaanvragen

- begeleiden van projecten

- onderaanneming bij projecten

Publicaties

- wetenschappelijke artikels

- innovatiestimulerende publicaties/presentaties

Adviesverlening

- technologische adviezen (TA’s)

- confidentiële, bilaterale projecten

Flavours

Toevoegaroma’s

Contactmaterialen

Plastics Karton

Papier

Drukwerken

Meetmethoden
GC-MS

Sensoriek MS-nose

Levensmiddelen Materialen

Business to Consumer Drukwerken

Ingrediënten Cosmetica

Business to Business Parfums



FLANDERS’

FOOD

WIE ZIJN WE?



WIE IS FLANDERS’ FOOD?

VZW

Vlaamse voedingsbedrijven 

+ Fevia Vlaanderen

°2005

4

Wie is Flanders’ FOOD

MISSIE

Flanders’ FOOD ondersteunt en faciliteert de 

uitbouw van een competitieve, innovatieve en 

duurzame agro-foodindustrie
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Flanders’ FOOD 3.0 

KWALITEIT
� Voedselveiligheid

� Stabiliteit & houdbaarheid

� Sensoriek

� Hygiëne & allergenenbeheer

� Authenticiteit

KERNTHEMA’S

6

Flanders’ FOOD 3.0 

EVENWICHTIGE

VOEDING
� Nutritionele verbeteringen

� Grondstoffen + 

� Gepersonaliseerde voeding

KERNTHEMA’S
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Flanders’ FOOD 3.0 

DUURZAAMHEID

� Valorisatie van nevenstromen

� Alternatieve voedselbronnen

� Voedselverliezen

� Local & Seasonal

KERNTHEMA’S
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Flanders’ FOOD 3.0 

TECHNOLOGIE

TRENDS

KERNTHEMA’S



WAT DOEN WE?

WETENSCHAPPELIJK 

TECHNOLOGISCH PLATFORM

10

ONDERZOEK

KENNISVERSPREIDING

NETWERKING
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FLANDERS’

FOOD 

ONDERZOEK

INITIATIE

COÖRDINATIE

ONDERZOEK

SUBSIDIE
Dialoog tussen onderzoekers 

en bedrijven faciliteren

Begeleiding bedrijven bij 
implementatie

VALORISATIE

Opvolging onderzoeksplan en 
begeleiding onderzoekers

Verspreiding resultaten via 

publicaties, studiedagen

Extra info, wettelijke 
achtergrond en organisatie van 
workshops binnen het thema

12

VRAAGGEDREVEN 

ONDERZOEKS-

PROJECTEN

Vraaggedreven

Bepaling onderzoeksthema’s

via enquêtes, bezoeken en 

vragen van bedrijven

Collectief

Een groep bedrijven met eenzelfde of

gelijkaardig probleem/idee proberen

samen met de onderzoeksinstelling

een oplossing te vinden

Uitgevoerd door één of meerdere

(Vlaamse) onderzoeksinstellingen

ONDERZOEK

Laagdrempelig voor KMO’s 
dankzij subsidiëring
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ACTIVITEITEN
Kennisverspreiding

� Studiedagen

� Workshops

� Opleidingen

� Adviesverlening

14

WEBSITE & NIEUWSBRIEF
Kennisverspreiding
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PUBLICATIES
Kennisverspreiding

16

NATIONAAL
Netwerking
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Netwerking

INTERNATIONAAL
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ILVO eenheden

Technologie en voeding

Voedselveiligheid

Productkwaliteit en -innovatie

Agrotechniek
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Dienstverlening
Steeds op maat van de vraag
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Department of Organic 
Chemistry 

WE07 
Separation Science Group 

Organic & Biomimetic Chemistry          A. Madder 

Organic and Bioorganic Synthesis         J. Van der Eycken 

Organic Synthesis                                    J. Winne 

Separation Science                                  F. Lynen 

NMR and Structure Analysis                   J. Martins 

Polymer Chemistry & Biomaterials       P. Dubruel 

Polymer Chemistry Research Group     F. Du Prez 

Supramolecular Chemistry                     R. Hoogenboom 

ORGANIC 
SYNTHESIS 

Organic Synthesis 

Macro- & 
Supramolecular  

Chemistry 

Organic Analysis 

WE07 
DEPARTMENT OF ORGANIC CHEMISTRY 
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SEPARATION SCIENCE GROUP 
Instrumentation  

12 HPLC(-MSn), 5 GC(-MSn), 3 CE, SFC, HRMS, LCxLC, GCxGC 

GC, GCxGC and GC-MS 

UHPLC-TOF-MS 

Preparative HPLC 

SFC 
CE and CEC 

GAS CHRROMATOGRAPHY 
ESSENTIAL FOR FOOD, FLAVOUR & FRAGRANCE ANALYSIS 

Sample preparation 

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Separation  Separation 

Phase 2

Phase 1

Phase 2

Stationary

Stationary

Mobile
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WINE COMPOSITION ANALYSIS 
STIR BAR SORPTIVE EXTRACTION 

Sample preparation 

Separation  

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Separation 

Magnet 

Stationary phase 

Glass 

WINE COMPOSITION ANALYSIS 
STIR BAR SORPTIVE EXTRACTION 
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SAMPLE EXTRACTION TECHNIQUES FOR GC 
NEW SOLID PHASE MICROEXTRACTION FIBERS 

Sample preparation 

Separation  

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Sample preparation 

Pierce sample

septum

Expose fiber

Extract

Retract fiber

Remove

Pierce GC

Inlet septum

Retract fiber

Remove

Expose fiber

Desorb

SORPTION DESORPTION

Figure 4: Thermogravimetric analysis of  synthesized pILs
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MULTIDIMENSION FATTY ACID ANALYSIS 
GC X GC 

Sample preparation 

Separation  

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Separation 
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SFC×RPLC of Menhaden Fish Oil 

Ag = x ECN 

9 

 

 

MULTIDIMENSIONAL FOOD ANALYSIS 
SFC x RPLC INTERFACE 

Sample preparation 

Separation  

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Detection/post column reaction 
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Sample preparation 

Separation  

Column technology 

Modelling/prediction  

Detection/post column reaction 

Non targeted analysis 

Quantitative method development 

Compound isolation and identification 

Non targeted analysis 

Binding studies – affinity CE 

NON TARGETED ANALYSIS - CHEMOMETRICAL 
ASSISTANCE FOR BIOMARKER SELECTION  



Programma infosessie SENSTREND

15.30 u15.30 u15.30 u voorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND project

15.40 u 15.40 u 15.40 u voorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partners

SENSNET SENSNET SENSNET 

FlandersFlandersFlanders’’’ FOODFOODFOOD

ILVOILVOILVO---TechnologieTechnologieTechnologie & Voeding& Voeding& Voeding

UGentUGentUGent ––– Onderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep Scheidingstechnieken

16.00 u casestudies: troeven van sensorisch én chemisch-

analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen 

van voedingsmiddelen en voedingscontactmaterialen

16.25 u16.25 u16.25 u bespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakkettenbespreking en concrete invulling van de werkpakketten

discussie en vragendiscussie en vragendiscussie en vragen

16.45 u16.45 u16.45 u netwerkreceptienetwerkreceptienetwerkreceptie

Casestudies

• casestudie suikerreductie en/of -vervanging: zuivelproducten

• casestudie vetreductie en/of -vervanging: kaas
• casestudie natriumreductie en/of -vervanging: kaas

• casestudie interactie levensmiddel–verpakking: 
chocoladeproducten

• casestudie geurbelasting van verpakkingsmaterialen: 
papier- en karton en polymere materialen/plastics
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15.30 u15.30 u15.30 u voorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND projectvoorstelling van het SENSTREND project

15.40 u 15.40 u 15.40 u voorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partnersvoorstelling van de SENSTREND partners

SENSNET SENSNET SENSNET 

FlandersFlandersFlanders’’’ FOODFOODFOOD

ILVOILVOILVO---TechnologieTechnologieTechnologie & Voeding& Voeding& Voeding

UGentUGentUGent ––– Onderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep ScheidingstechniekenOnderzoeksgroep Scheidingstechnieken

16.00 u 16.00 u 16.00 u casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch casestudies: troeven van sensorisch ééénnn chemischchemischchemisch---

analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen analytisch onderzoek m.b.t. sensorische eigenschappen 

van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en van voedingsmiddelen en voedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialenvoedingscontactmaterialen

16.25 u bespreking en concrete invulling van de werkpakketten

discussie en vragen

16.45 u16.45 u16.45 u netwerkreceptienetwerkreceptienetwerkreceptie

Waarom deelnemen?

• sensoriek-gerelateerde adviesverlening (SENSTECH) 

• platformwerking, netwerking en partner matching (B2B) 
(SENSTECH en Flanders’ FOOD)

algemene en in-company opleidingen en seminaries 
Good Sensory Practices (GSP)
training van interne sensorische panels voor LM en FCM

opvolging van nieuwste technologische evoluties (state-of-the-art)
• literatuurstudie, state-of-the-art commerciële toepassingen en

onderzoeksresultaten m.b.t. herformuleringsstrategieën voor 
suiker-, vet- en natriumreductie en/of -vervanging

• literatuurstudie en onderzoeksresultaten m.b.t. 
aromapermeabiliteit/scalping/migratie, geurbelasting van FCM 
en omschakeling naar duurzame en lichtgewicht verpakkingen



Waarom deelnemen?

• toegang tot onderzoeksresultaten van de onderzoeksprojecten 
bedrijven zelf casestudies aanbrengen (ILVO-T&V, UGent-SSG)

? Hoe kan ik nutritioneel verantwoorde producten met optimale sensorische 
eigenschappen op de markt brengen? 
? Hoe kan ik mijn bestaande producten herformuleren met minder suiker, (verzadigd) 
vet of zout en toch nog lekkere voedingsmiddelen produceren? 

? Welke ingrediënten kan ik gebruiken om bestaande producten te herformuleren 
met een minimale impact op de smaakeigenschappen (state-of-the-art oplossingen)? 
? Hoe kan ik suiker reduceren of vervangen in mijn voedingsmiddel? 
? Welke suikervervangers zijn mogelijk en welke impact hebben ze op de sensorische 
eigenschappen van mijn product? 
? Kunnen toegevoegde aromacomponenten de zoutperceptie van mijn product µ
verhogen? 
? Heeft het gebruik van minder verzadigd vet in mijn voedingsmiddel een impact 
op de smaak? 
…

⇒ realisatie van concrete, bedrijfsgerichte implementatietrajecten 
in individuele bedrijven

Waarom deelnemen?

• toegang tot onderzoeksresultaten van de onderzoeksprojecten 
bedrijven zelf casestudies aanbrengen (ILVO-T&V, UGent-SSG)

? Welke invloedsfactoren bepalen de geurbelasting van mijn verpakkingsmaterialen? 
? Hoe kan ik een sensorische ingangscontrole of kwaliteitscontrole van mijn 
verpakkingsmaterialen introduceren in mijn bedrijf? 
? Hoe kan ik geurarme verpakkingsmaterialen produceren? 

? Welke factoren bepalen de geureigenschappen van mijn verpakkingsmaterialen? 
? Welk effect hebben 'low odour' en 'low migration' inkten op de sensorische 
eigenschappen van mijn verpakkingsmaterialen? 
? Kan ik zonder problemen overschakelen van conventionele naar duurzame,
lichtgewicht of gerecycleerde verpakkingsmaterialen? 
Wat is het effect op de sensorische houdbaarheid van mijn verpakt product? 
? ...

⇒ realisatie van concrete, bedrijfsgerichte implementatietrajecten 
in individuele bedrijven



Projectmodaliteiten

• deelname als SENSNET-lid

• deelname als niet-SENSNET-lid

€ 2.000>250

€ 1.50051-250

€ 1.00010-50

€ 750< 10

Maximale projectbijdrage

als lid van SENSNET vzw

(per jaar, in €, exclusief btw)

Aantal werknemers

€ 2.000> 250

€ 80051-250

€ 40010-50

€ 200< 10

SENSNET lidmaatschap

(per jaar, in €, exclusief 

btw)

Aantal werknemers

€ 4.000> 250

€ 2.50051-250

€ 1.50010-50

€ 1.000< 10

Maximale projectbijdrage

als niet-lid van SENSNET vzw

(per jaar, in €, exclusief btw)

Aantal werknemers

Meer info? Interesse?

SENSTECH

Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek
van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen
dr. Inge Dirinck, technologisch adviseur 

Technologiepark 3
Incubatie- en Innovatiecentrum UGent (IIC)
BE-9052 Gent (Zwijnaarde)
0498/900.802
09/241.56.04

inge.dirinck@senstech.be


