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EEN TEKENING OP EEN 
BIERVILTJE IS OOK EEN 

DE DIGITAL TWIN IS NIET MEER WEG TE DENKEN IN DE ONTWIKKELKETEN VAN EEN 
PRODUCT. HET IS VEEL MEER DAN EEN MODEL ALLEEN. HET IS EEN HULPMIDDEL OM 
IN ALLE FASEN VAN  PRODUCTONTWIKKELING DE WEG TE VINDEN NAAR DE 
GEWENSTE KWALITEIT. DAARMEE IS DE  DIGITALE TWEELING VOORAL EEN GROTE 
GLAZEN BOL; DE VOORSPELLER DIE EEN INKIJK GEEFT IN DE SCENARIO’S WAAR 
ZOWEL EEN FYSIEK ALS DIGITAAL PRODUCT IN TERECHT KAN KOMEN. TOM VAN DE 
VEN LAAT ZIEN HOE DE DIGITAL TWIN IN ALLE VIJF FASEN VAN DE ONTWIKKELING 
VAN EEN PRODUCT GEBRUIKT KAN WORDEN. 
door Tom van de Ven beeld Shutterstock

VOOR ELKE FASE IN DE KETEN 
VAN PRODUCTONTWIKKELING 
KRIJGT DE DIGITAL TWIN EEN 
ANDERE ROL. Bijvoorbeeld als speci-
ficatie, simulatie of model om tegen te 
testen. Maar het kan ook een visualisa-
tie- of productoptimalisatiemiddel zijn 
in een fabriek.
De productontwikkelketen kent grofweg 
vijf fasen: ontwerp, constructie, operatie, 
onderhoud en ontmanteling. Zo is de 
 digital twin in elk van deze vijf fasen in 
te zetten.

Digital twin is bruikbaar in elke fase 
van de productontwikkelketen

DESIGNFASE:  
VAN BIERVILTJE NAAR 
 ABSTRACT MODEL
Een ruwe schets op een bierviltje kan al 
de eerste digital twin van een product 
zijn. Juist in de ontwerpfase is het van 
belang een eerste inschatting te maken 
van de levensvatbaarheid van een nieuw 
product of nieuwe dienst, en in hoeverre 
dat past binnen een bestaande omge-
ving. Van een schets op papier naar een 
eerste model in bijvoorbeeld een tool als 
Matlab is een kleine stap. Zo’n eerste 
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Geen van de fabrieken is identiek. Ook 
bij overnames van fabriekslocaties is er 
sprake van verschillende historische 
situaties. 
De data afkomstig uit sensoren die via 
ethernet, wifi, LoRa of narrowband-IoT 
communiceren, zijn in staat inzage te 
geven in hoe vaak een klep open- en 
dichtgaat voor bijvoorbeeld het mengen 
van grondstoffen. Met de keuze van ver-
schillende sensoren maakt het niet uit of 
de klep elektronisch is, een mechanische 
schakelaar of iets anders. Toch kan op 
die manier wereldwijd eenzelfde pro-
duct met dezelfde kwaliteit en vergelijk-
bare inspanning geproduceerd worden.

ONDERHOUDSFASE: 
VOORKOMEN IS BETER 
DAN GENEZEN
Uiteraard kan een product stukgaan. 
Onafhankelijk van de productomvang is 

de fabrikant verantwoordelijk 
voor de reparaties. Zo kost het 
veel geld als bijvoorbeeld een 
graafmachine stilstaat in een 
bouwproces.  
In deze fase verandert de digital 
twin naar een visualisatie. 

Dankzij CAD-tekeningen kan 
de graafmachine volledig gevisualiseerd 

worden.  
De kleinste wijzigingen van één speci-
fieke machine kunnen uit de data ge-
haald worden. Zo wordt voorspeld 
 wanneer onderhoud nodig is. De graaf-
machine is onderhevig aan periodiek 
 onderhoud. Dankzij zogeheten predic-
tive maintenance worden onderdelen 
preventief vervangen waarmee ze uit-
eindelijk veel langer meekunnen. 
 Bovendien is het veel makkelijker te 
 anticiperen op onderbrekingen. 

model geeft op hoog abstractieniveau 
 inzicht in het gedrag van het product. 
Dat helpt ter ondersteuning van 

 discussies rondom maakbaarheid, 
planning en de volgende fasen in 
de ontwikkelketen.

CONSTRUCTIEFASE:  
MEER DETAIL

In deze fase groeit de digital twin 
van een abstract model naar een 

gedetailleerd model, op weg 
naar een goed vergelijkbare di-

gitale representatie van het wer-
kelijke product. Het is bedoeld om 

als basis te dienen voor de productcon-
structie. Het blijft een model en tegelij-
kertijd verandert het model naar een set 
van requirements zonder dat er sprake is 
van volgeschreven documenten. Zo kan 
een gedetailleerd model ook een beroep 
doen op historische gegevens. Dat kan 
een schets zijn, een tabel met data, een 
gedragsbeschrijving of een verhaal dat 
inzage geeft in de werking van het 
 product. Fysieke onderdelen kunnen in 
digitale tekeningen tot op het niveau 
van de kleinste schroef worden vastge-
legd. Voordat een fysieke versie wordt 
gemaakt, kan in deze fase een krachtbe-
rekening worden gemaakt met de inzet 
van alle materiaaleigenschappen. Voor 
een digitaal product is dit het moment 
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OnScale is bezig met de ontwikke-
ling van een digital twin van long-
en om het ziekteverloop van coro-
na te voorspellen. Dankzij de inzet 
van artificial intelligence leert de 

digital twin van allerlei wijzigingen 
waarmee het gedrag van de long-
en beter voorspeld kan worden, 
bedoeld om de kwaliteit van be-

ademingsapparatuur te verbeteren. 
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Het onverwacht stilstaan van de graaf-
machine is dan niet langer nodig.
Zo kunnen in de bouw zware kiepwa-
gens die 100 ton erts of ander zwaar 
materieel vervoeren, worden verbonden 
met lokale gateways die data uit de 
kiepwagens verzamelen en vergelijken. 
Een eerste stap is de voertuigen contro-
leren met sterk afwijkende gegevens 
over bijvoorbeeld snelheid van beladen 
of spanningsfluctuaties in de motoren. 
Zo’n afwijking kan wijzen op slijtage. 
Met de toevoeging van een planningsal-
goritme wordt de vervoercapaciteit niet 
of nauwelijks verstoord.  
Met behulp van de digital twin wordt 
bijvoorbeeld het aantal kliks in apps 
doorgerekend of het aantal trillingen in 
lagers van machines of spanningsfluctua-
ties in de toekomstig stroomtoevoer van 
apparatuur. 
Kortom, onderhoud valt veel beter in  
te plannen en hoeft niet zo lang meer  
te duren.

ONTMANTELINGSFASE:  
DIGITALE RECYCLING
Een product dat zijn beste 
tijd heeft gehad, moet netjes 
opgeruimd worden. Dat 
geldt net zo goed voor soft-
ware als voor fysieke pro-
ducten. Daarvoor is een 
 recycleketen nodig.  
Dit logistieke proces kan even-
eens gesimuleerd worden met een digi-
tal twin om de benodigde capaciteit te 
bepalen. Zelfs bij een app kan de uitpro-
ductiename worden gesimuleerd in de 
digital twin van de enterprisearchitec-
tuur. Gaten in de applicatieketen wor-
den daarmee in een vroeg stadium 
 gedetecteerd. 

DIGITALTWINSOFTWARE - TWEE VOORBEELDENom een virtuele omgeving te bouwen 
waarin de software kan draaien. Aan de 
hand van modellen kan bijvoorbeeld ook 
het gedrag van elektromagnetische vel-
den en straling gesimuleerd worden. Dat 
alles voordat grootschalige constructie 
plaatsvindt. Producten waarbij mechani-
sche, elektrische en softwarecomponen-
ten samenkomen, kunnen met behulp 
van modellen nu ook voorbereid worden 
op integratie in bestaande omgevingen.
Zeker bij  fysieke producten is dit ook de 
fase van voorbereiding op productie. Zo 
worden productielijnen ingericht en is er 
werk aan de winkel voor assemblage. 
De digital twin heeft daarmee ook meer-
waarde voor de productielijn en de logis-
tieke toevoerlijnen plus het transport 
naar de eindbestemming. Dat kan alle-
maal in een digitale representatie gevat 
worden. Het is een effectieve voorberei-
ding van de productoptimalisatie.

OPERATIONELE FASE: 
 VEILIG OPTIMALISEREN
Tijdens deze fase moet een product zich 
bewijzen, dit omdat het product wer-
kelijk in gebruik is en op grote schaal 
geproduceerd wordt. In deze zo-
geheten industrialisatiefase veran-
dert ook de rol van de digital twin. 
Die verzamelt zo veel mogelijk 
data, zowel over het gebruik van 
het product als gegevens rondom 
productie en logistiek. Dat laat-
ste geldt vooral voor fysieke pro-
ducten. Verzamelde gegevens zijn be-
doeld om het product te verbeteren. De 
digital twin brengt alle data in beeld in 
de vorm van een digitale representatie. 
Dat geeft inzicht in vertragende factoren 
of andere bottlenecks. Zo kunnen de 
ideeën voor een oplossing daarvoor eerst 
getoetst worden met de digital twin 
voordat implementatie op de  werkvloer 
praktijk wordt. 
Zeker bij de ontwikkeling van een soft-
wareproduct zijn gebruikersdata de 
 sleutel tot optimalisatie. Een bedrijf in 
de procesindustrie, bijvoorbeeld, met 
wereldwijd meer dan 100 fabrieken kan 
data ontsluiten via externe sensoren. 

1. Analyse van gebruikersdata laat zien dat een nieuwe functie in 
een app niet of nauwelijks wordt gebruikt. De gebruikersvriende-
lijkheid kan worden nagebootst met de digital twin.

2. Een wijziging in het digitale declaratieproces kan grote gevolgen 
hebben voor de IT-huishouding. Een digital twin kan helderheid 

bieden in een eenvoudig model van de enterprisearchitectuur. 
Met een aantal iteratieslagen tussen werkelijke data en het mo-
del komt steeds meer detail in de digital twin van het declaratie-
proces beschikbaar zonder dat het bestaande proces in gevaar 
komt.


