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Onderzoekers

persen geheimen uit darmbacteriën in Venlose Villa Flora
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de witte en de blauwe jassen bij elkaar

Betrouwbaar meten van THT in aardgas
met mobiel micro-GC systeem

Breed-spectrum testen op HPV
levert meerwaarde op voor pathologie
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Minder naar je onderbuik luisteren,
maar hem wel gezond voedsel geven
Niet echt een verrassing, de recente publicatie in het medische vaktijdschrift JAMA Internal Medicine, waarin twee Amerikaanse oncologen hebben becijferd dat de kosten voor het ontwikkelen
en het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel tegen kanker ‘slechts’ een kwart zijn
van de ruim 2,5 miljard dollar die de farmaceutische industrie zelf voorschotelt als rechtvaardiging voor de bizarre prijzen van een therapie, die vaak niet meer dan een half jaar levensverlenging oplevert. Met omzetten die gemiddeld bijna tien keer zo hoog zijn als die investeringskosten is dat een lucratieve business, zeker als je in die studie leest over terugverdientijden van
slechts anderhalf jaar.
‘De politiek’, voor zover die nog enige slagkracht heeft, zal daar ongetwijfeld ‘iets’ aan gaan
doen in de vorm van ferm onderhandelen, zodat we ‘nog maar de helft’ hoeven op te hoesten
voor die geneesmiddelen die –by the way– geen eens genezing brengen.
Symptoombestrijding kost veel energie en veel geld. Dat weten we allemaal. Maar op de een of
andere manier lukt het ons –als samenleving– steeds minder goed om daar naar te leven. Het
paniekontslag van voetbalcoach Frank de Boer, automobilisten belonen om buiten de spits te rijden, de NVWA een fee geven om tientallen jaren wanbeleid te verdoezelen kan je wat dat betreft
allemaal vergelijken met het pas toedienen van een geneesmiddel als de tumor al heeft voortgewoekerd. Op het laatste moment, opportunistisch, voor heel veel geld, nog wel iets proberen,
maar eigenlijk al weten dat het niet werkt, omdat het in de basis niet goed zit.
Is er dan nog hoop? Jazeker. Lees bijvoorbeeld het artikel op pagina 20, over het onderzoek van
Koen Venema, in een nieuw lab in het Villa Flora-gebouw in Venlo. Of beter: ga naar youtube
(www.youtube.com/watch?v=So74Wc6lyz4), waar je zijn lezing kan bekijken over het potentieel
van pre- en probiotica voor de gezondheid van darmbacteriën en dus ook de gezondheid van
lichaam (en geest). Het met geniale grapjes doordrenkte verhaal maakt duidelijk hoe belangrijk
het is om de basis –een gezonde darmflora– goed te hebben; een basis die we door ons Westerse
leef- en eetpatroon enorm op de proef stellen, met als resultaat veel van die ziektes waarvan we
alleen met peperdure middelen de symptomen kunnen bestrijden.
Dat levert verrassende inzichten. Bijvoorbeeld, dat in bepaalde zogenaamd minder-ontwikkelde
culturen er helemaal geen kanker voorkomt, omdat ze daar niet al die troep binnenkrijgen die
wij hier consumeren. Hoezo minder ontwikkeld, denk ik dan?
En dat wij in Europa ook weer zo eager zijn om pre- en probiotica niet als zodanig op de markt
toe te laten, omdat niet alles volgens de regeltjes is onderbouwd. En dat we daarbij voorbij gaan
aan een land als Japan, waar dergelijke voedingsmiddelen al tientallen jaren bij velen op het
dagelijkse menu staan, en waar de incidentie van allerlei welvaartsziektes een stuk lager is.
Het zou de politiek en beleidsmakers niet misstaan om zich minder te laten leiden door opportunistische onderbuikgevoelens, maar ook eens goed te luisteren naar mensen die werkelijk iets
zinnigs over onze buik te zeggen hebben...
Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision | labvision@bezemercommunicatie.nl

LV33 Redactioneel-Inhoud.indd 3

14-09-17 10:29

INHOUD

4

20

10
14

GASANALYSE

Betrouwbaar meten van THT
in aardgas met plug & play
mobiel micro-GC systeem

LABORATORIUMINRICHTING
Nieuw laboratorium EcoSynth is
springplank voor hybride model
van R&D en service-activiteiten

DARMMICROBIOLOGIE
Onderzoekers persen geheimen
uit darmbacteriën in nieuw lab in
Villa Flora-gebouw in Venlo

34

40

LABTECHNOLOGY 2017

40
41

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

LABTECHNOLOGY - 3 & 4 OKTOBER - JAARBEURS UTRECHT - WWW.LABTECHNOLOGY.NL

Bezoek de bedrijven
achter LabVision

3 & 4 OKTOBER 2017

PLATTEGROND

24

RED ROOM
A23

A20

C08

BioSPX

Rook cabine

Opslag
JBU

C07

A11

SINGLE USE

Büchi Labortechnik

A10

A18

A16

A12

A15

A13

A09

C02

C14

C06

C15

C11

C16

CheckMark Labrecruitment

Cryo Solutions

Da Vinci Laboratory Solutions

Gilson International

C17
C13
C18

C05

A07

A14

C10

C12

C03

A08
C01

A19

C09

C04

A17

Green room

Organisatie
kantoor

L01

L03

L02

C19

U11

U12

Greiner Bio-One
A05

A04

A02

A03

Horecaplein

L09

L04

L10

L07

L11

B03

B04

B02

U02

U08

A01

Entree

L12

B06

U03

Yellow Room 1

U04

U09

U05

U10

U06

U01

U07

Panasonic Biomedical Sales

Veolia Water Technologies

B07

B12

B16

B20

D01

B08

D02

B09
B21

D05

D03

D06

D07

D15
D13

D14

Op beide dagen verloten we onder
de mensen die tenminste vier van de
LabVision-stands hebben Opslag
bezocht
een
JBU
aantal ‘pluimen’.

D16

B13
B17

B10

D04

B22
B11

D08

B11b

D11

Salm en Kipp

Yellow Room 2

L08

L06

Verder Scientific Benelux

En maak kans op
leuke prijzen!

Servicebalie

B15

Köttermann

D12

D09

B19

D10

Geen geluk?

B23

Purple
Purple
roomRoom

30

Liften

4 - Progammaboekje

14-09-17 09:44

Kolom 35 x 30cm

Kolom 35 x 45cm

LABTECHNOLOGY 2017
Afwateringspijp 35 x 35cm

14-09-17 10:27

Bezoek de bedrijven achter LabVision

44

FLOWCHEMIE
Buchem brengt met
flowchemie de witte
en de blauwe jassen
bij elkaar in een stel
zuurkasten

PROCES R&D
DSM-spin-out
InnoSyn slaat
vleugels uit met
R&D-services
proceschemie

Colofon

Kolom 30 x 35cm

Kolom 45 x 30cm

LV33 Plattegrond.indd Alle pagina's

HPV-DIAGNOSTIEK
Breed-spectrum
testen op HPV levert
meerwaarde op voor de
pathologie bij PAMM

Progammaboekje - 5
Elektriciteitskast 1 x 1m

Naamloos-1 4-5

CSK neemt in Wageningen
nieuwe laboratoria en
proeffabriek in gebruik

Zij aan zij in een glovebox
nieuwe katalysatoren zoeken

Blue room
Seminarruimte 3

CRYOGEEN VRIEZEN

ORGANISCHE CHEMIE

Dan kan je bij ons ook
een lekker cryo-ijsje komen eten!

Blue Room

48
In LabVision participeren:

labvision is een uitgave van de Stichting LabVision
LabVision fungeert als kennisplatform
voor laboratoria. De partners in
LabVision voorzien hiertoe laboratoria
van informatie en uiteindelijk
oplossingen die het lab innovatiever
en efficiënter maken.

Hoofdredacteur: Richard Bezemer,
Bezemer Communicatie
Website: ItDentity, Breda
Vormgeving: BureauOMA, Wehl
Druk: Drukkerij Roelofs,
Enschede

Voorzitters: Nicole Schenk,
Michiel Godschalk
E-mail: uwmeningtelt@labvision.nl
Abonnement wijzigen? Ga naar
www.labvision.nl/contact

ISSN 1875-2268
Prijs losse uitgave: € 9,50
Jaarabonnement: € 33,00

Oplage: 15.525

LV33 Redactioneel-Inhoud.indd 4

Lab_Vision

BioSPX
(0294) 76 00 88
info@biospx.com
www.biospx.com

CheckMark Labrecruitment
(0182) 59 02 10
info@checkmark.nl
www.checkmark.nl

BÜCHI Labortechnik GmbH
(078) 684 94 29
Freecall 00800 414 0 414 0
benelux@buchi.com
www.buchi.nl

Cryo Solutions
(073) 620 54 50
info@cryosolutions.nl
www.cryosolutions.nl

14-09-17 10:30

5

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

54

EN VERDER

GMP-PRODUCTIE

58

Remedy Bank produceert
in GMP-geaccrediteerde
faciliteit homeopathische
startmaterialen

NIEUWS
7&9
AANRADERS
19, 29, 39, 43, 53 & 63

ENZYMTECHNOLOGIE
Micreos gaat met
gemodificeerde endolysines
selectief bacteriën te lijf

KOOPJESHOEK
75 & 77

68

AGENDA
78

64
72
WERVING &
SELECTIE
Testen beschermende kleding
vergt zelfstandige analisten
die zeer accuraat zijn

MATERIAALANALYSE
Soldeerverbindingen analyseren
tot op tienden van een micrometer

3D-CELKWEEK
Magnetische celkweek
levert sferoïde culturen
met cellen in een
3D-systeem

Da Vinci Laboratory Solutions
(010) 258 18 70
solutions@davinci-ls.com
www.davinci-ls.com

Greiner Bio-One
(0172) 42 09 00
info@nl.gbo.com
www.gbo.com

Panasonic Biomedical Sales Europe
(076) 543 38 33
biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

Veolia Water Technologies
(0318) 69 15 00
info.nl@veolia.com
www.veoliawatertechnologies.nl

Gilson International
(070) 307 36 36
sales-nl@gilson.com
www.gilson.com

Köttermann
(076) 203 00 44
systemlabor.nl@kottermann.com
www.kottermann.com

Salm en Kipp
(0346) 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl
www.salmenkipp.nl

Verder Scientific Benelux
(030) 677 92 61
benelux@verder-scientific.com
www.verder-scientific.com

LV33 Redactioneel-Inhoud.indd 5

14-09-17 10:30

Disco

w w w.bu v e r. P l a y.W
in
chi.com
/lyovapo
r

Infinite Freeze Drying
Lyovapor™ L-200 / L-300
Freeze drying with Infinite-Technology™ & Infinite-Control™
∙ Continuous freeze drying at -105 °C
∙ Automatic, hygienic steam cleaning system
∙ More control anywhere, anytime over your
freeze drying process
∙ Modular solution

www.buchi.nl / www.buchi.be

LV33 Advertentie.indd 6

Quality in your hands

14-09-17 09:08

7

NIEUWS

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

BioscienZ en FunGeneX winnaars New Food Challenge
Staatssecretaris Martijn van Dam
van Economische Zaken heeft
voor de zomer aan acht bedrijven
een cheque met een bedrag van
maximaal € 30.000 uitgereikt.
Deze winnaars van de New Food
Challenge, een begin dit jaar uitgeschreven ideeënwedstrijd op het
gebied van innovatieve plantaardige
voedselproducten, mogen dit geld
gebruiken om hun producten of concepten verder te ontwikkelen en de
haalbaarheid aan te tonen. Eind van
dit jaar worden de plannen opnieuw
beoordeeld. Circa vijf initiatieven
komen in aanmerking voor een vervolgsubsidie van maximaal 250.000
euro uit de New Food Challenge.
Het is de bedoeling dat de nieuwe
voedselproducten vervolgens na
anderhalf jaar op de markt komen.
Van Dam trekt in totaal 1,8 miljoen
euro uit voor de Challenge via de
zogeheten SBIR-regeling.
Onder de acht winnaars zijn
BioscienZ en FunGeneX. In de

LabVision van februari 2017 gaf
BioscienZ-directeur Wim de Laat
al een inkijkje in zijn plannen om
tot duurzame producten te komen,
zoals eiwitrijke producten die
bovendien rijk zijn aan essentiële
aminozuren en die via zelf ontwikkelde, gepatenteerde microbiële
processen op grote schaal gemaakt
kunnen worden uit in Nederland op
grote schaal geteelde gewassen als
suikerbiet en aardappel. Deze eiwitten moeten de import van soja uit
Brazilië verminderen. “Daar worden
tropische regenwouden gekapt en
inheemse indianen verdreven om
ons voedsel te telen. Dat zouden we
toch welf moeten kunnen terwijl dit
mooie plekje op aarde behouden
blijft. Soja is een gewas dat niet
goed groeit in Nederland, een lage
eiwitopbrengst per hectare heeft en
bovendien allergeen is, dus niet voor
iedereen geschikt. Op dit moment
wordt de technologie op labschaal
doorontwikkeld en de proeffabriek

‘fungal gene expression’. Hierbij
kunnen klanten een licentie nemen
op technologie voor schimmelgenexpressie, waarmee ze biologische
producten als eiwitten of schimmelmetabolieten op industriële schaal
kunnen produceren. “Eiwitten van
kippeneieren hebben een fantastische eigenschap voor veel voedingsmiddelen. Voor de vegetarische en
vooral de veganistische markt is er
behoefte aan een ingrediënt dat
dezelfde functionele eigenschappen
heeft als kippenei-eiwit, maar niet
van dierlijke oorsprong is. Via fermentatie met een eiwitproducerend
micro-organisme denkt FunGeneX
dit te kunnen realiseren. De haalbaarheid hiervan zullen we moeten
aantonen op het lab.”
gerealiseerd in Breda die volgend
jaar moet draaien om de eerste
tonnen te maken voor proeven bij
afnemers.”
Wim de Laat is ook de man achter
spin-off FunGeneX, wat staat voor

Het artikel ‘Wedstrijdjes op de
plaat bij BioscienZ in Breda’ is te
lezen op www.labvision.nl
www.bioscienz.nl

CheckMark sponsort Avond van de Chemie 2017
Op donderdag 19 oktober a.s. organiseert de KNCV voor de tweede keer de Avond van de Chemie. Net als in 2016 is CheckMark
Labrecruitment ook dit jaar sponsor van de Avond van de Chemie. Waarom? Sven Hemmink, algemeen directeur van CheckMark
Labrecruitment: “Chemici zijn gedreven professionals, maar stappen van nature niet zo snel in de spotlights. Daarom ondersteunt CheckMark de Avond van de Chemie. Een bijzonder initiatief van de KNCV om haar leden, talenten, toonaangevende
chemici en projecten in het zonnetje te zetten. Een mooie mix
van kennisdeling, entertainment en ontmoeting.”
Vorig jaar verraste het KNCV het publiek met de aanwezigheid
van Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Hij werd benoemd tot erelid van de KNCV voor zijn verdiensten voor de KNCV, chemisch
Nederland, chemisch Europa en voor de chemische wetenschappen. Dit jaar keert Ben Feringa terug op het podium. Hij praat
de bezoekers bij over de laatste ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Ook Kitty Nijmeijer (hoogleraar membraantechnologie
TU Eindhoven) en Marcel Wubbolts (CTO van Corbion en TEDx spreker) zullen hun opwachting maken. Vervolgens zal Ionica
Smeets (voormalig ‘wiskundemeisje’ en inmiddels hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Leiden) de
bezoekers op een andere manier naar de wereld om zich heen laten kijken.
De avond van de chemie wordt georganiseerd in het Flint theater in Amersfoort. Kaarten zijn te koop via de website van
de KNCV of via het Flint theater.
www.kncv.nl | www.flint.nl | www.checkmark.nl
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Köttermann breidt organisatie uit
Bij de Bredase vestiging van Köttermann
zijn onlangs drie nieuwe medewerkers aangesteld: een tekenaar, verkoper en project
manager. Deze uitbreiding is ingegeven
door de sterke groei van het aantal projecten voor de laboratoriuminrichter, die pas
vier jaar een kantoor in Nederland heeft.
Volgens directeur Roeland Wegman is een
belangrijke reden voor dat succes te vinden
in de nieuwe Exploris lijn. “We merken dat
bij het flexibel op te bouwen meubilair de
combinatie van hoge kwaliteit, die naar
voren komt in de robuuste stalen uitvoering en de soepel lopende en stille zelfslui-

tende lades, met esthetisch hoogwaardige
aspecten als perfect op elkaar afgestemde
kleuren en overzichtelijke handgrepen,
gebruikers van een grote verscheidenheid
aan laboratoria aanspreekt. Daarbij komt
dat de gebruikersvriendelijke zuurkasten in
dezelfde Exploris lijn niet alleen doen wat
ze volgens de Europese normen moeten
doen, maar daarbij voorop lopen in de toepassing van touch screen technologie voor
de bediening.”
Wanneer een project eenmaal is gerealiseerd
in een bepaalde laboratoriumsector, merkt
Wegman vaak een toenemende belangstel-

ling van andere, soortgelijke laboratoria.
“Om een voorbeeld te noemen: sinds de
inrichting van het nieuwe klinisch-chemische
laboratorium van het Maastricht UMC+,
waarover een paar jaar geleden ook een
artikel is verschenen in LabVision, hebben
we menig aanvraag van andere academische
ziekenhuizen mogen invullen.”
Lees ook het artikel ‘Centraal Diagnostisch
Laboratorium is trendsetter op meerdere
fronten’ op www.labvision.nl.
www.kottermann.com

Salarisonderzoek 2017 in samenwerking met CheckMark
Het salarisonderzoek 2017 is een grootschalig
onderzoek van TW en C2W in samenwerking met
Berenschot en CheckMark Labrecruitment naar
de beloning van ingenieurs, hoger opgeleide
bèta’s, chemici, procestechnologen en life scientists. Daarmee kunnen de primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden van deze groep, werkzaam
in laboratoria, verzameld worden en worden
de trends geïdentificeerd. Vorig jaar werd de
enquête door ruim 3.000 mensen ingevuld.
De resultaten van het salarisonderzoek worden
gepubliceerd in C2W editie 19, de special Carrière & Opleiding, (verschijningsdatum 10 november) en worden, onder andere via CheckMark,
online beschikbaar gesteld. Een mooie gelegenheid dus om salarissen en arbeidsvoorwaarden te
vergelijken.
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Nieuw laboratorium EcoSynth is
springplank voor hybride model
van R&D en service-activiteiten
Met het in april 2017 in gebruik genomen gloednieuwe door
Köttermann ingerichte laboratorium in het Vlaamse Deinze heeft
EcoSynth ruimte gemaakt om verder te groeien. De momenteel
dertien medewerkers hebben er de beschikking over 25 zuurkasten. Die
worden gebruikt voor een synergetische mix van klantgerichte opdrachten
op het gebied van synthese, procesontwikkeling en stabiliteitsstudies, en
R&D aan flowchemie, katalyse en fotochemie.

W

O2011157645. In dit patent, waaraan onder nummer
EP2582453 B1 eind 2016 een
Europees octrooi is verleend
en waarvoor inmiddels ook al octrooien in de
Verenigde Staten, Japan en China zijn toegekend, komt alles samen waar EcoSynth voor wil
staan. Kern van het patent is het gebruik van
een mengsel van twee zouten als katalysator bij
de transesterificatie, een reactie die je veelvuldig tegenkomt bij de productie van actieve
farmaceutische ingrediënten (API’s). Voor deze
reactie veelgebruikte katalysatoren als alkoxides,
hydroxides, mineraalzuren en niet-ionische basen
leiden niet altijd tot de gewenste selectiviteit
en efficiëntie, zeker als er meerdere functionele
groepen op het ester- en/of alcoholreactant
aanwezig zijn. Bij de innovatieve, gepatenteerde
benadering zorgt de combinatie van een metaal
1,3-dicarbonyl complex met een zout voor een
dubbele en selectieve activatie van het ester
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en is een hoge tolerantie ten opzichte van de
aanwezigheid van andere functionele groepen
vastgesteld. “Onze vinding is gunstig voor farmabedrijven omdat door de hoge selectiviteit de
kans op de vorming van bijproducten minimaal is.
Bovendien zijn deze katalysatoren gevormd rond
zink of ijzer, metalen die je ook terugvindt in het
menselijk lichaam. Hierdoor hoef je niet, zoals
dat bijvoorbeeld bij uiterst giftige palladium- of
platina katalysatoren wel het geval is, omwille
van veiligheidsregelgeving de restconcentraties
tot uiterst lage waarden terug te brengen. Dit levert aanzienlijke besparingen op in tijd en kosten
omdat je geen complexe en dure scheidingstechnologieën hoeft in te zetten. In die zin is het een
zeer duurzame oplossing, die we hebben kunnen
bereiken door het benutten van onze kennis op
het gebied van katalyse. Dit is naast flowchemie
en fotochemie één van de drie domeinen waarin
we onderzoek voeren om dan met de opgebouwde kennis onze dienstverlening op het gebied van

custom synthese en procesontwikkeling te ondersteunen”, stelt Koen
van Aken, CEO van het mede door
hem opgerichte EcoSynth.

Groene chemie
Bij de oprichting, in 2001, stond de
visie centraal dat groene chemie,
duurzame chemie daadwerkelijk een
economische realiteit zou worden.
“Dat heeft even geduurd. De ‘time
to adaptation’ bleek vrij lang.
Hierbij was niet zozeer de technologische vooruitgang de beperkende factor, als wel de immersie,
de adaptatie van de vastgeroeste
waardeketens. Vanaf 2010 zien we
dat het duurzame chemie karakter
sterk is toegenomen. Dat is enerzijds het vertrekken vanuit biogebaseerde grondstoffen in plaats van
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In het nieuwe laboratorium
van EcoSynth hebben de chemici de beschikking over 25
door Köttermann geleverde
zuurkasten.

➞
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R&D-TROEF 1:

COO Jean-Baptiste Joos (links) en CEO Koen van Aken zijn bij EcoSynth de enige twee van de momenteel
dertien medewerkers die niet regelmatig in een witte jas aan het werk zijn.

de traditionele petrochemische producten en het
hergebruiken of valoriseren van nevenproducten
in het kader van de circulaire economie; iets wat
we vooral in de traditionele chemische industrie
zien, wat minder in de farma. Maar duurzame
chemie is ook het optimaliseren van je proces
naar energieverbruik, er voor zorgen dat er
geen toxische oplosmiddelen hoeven te worden
gebruikt, dat syntheses zo selectief mogelijk
worden uitgevoerd zonder (gevaarlijke) bijproducten of vervuilingen in je eindproduct, dat je
minder afval genereert en eventueel bijproducten
in een kringloop kunt verwerken. Het mooie is
dat die duurzame doelstellingen ook een positief
effect hebben op de economische waarde. Immers je hebt lagere energiekosten, je hoeft geen
extra scheidingsstappen toe te passen om je
eindproduct te isoleren, je bent minder geld kwijt
aan afvalverwerking of je kunt zelfs volstaan met
minder stappen in je pathway. Hierbij moet ik
wel aantekenen dat je niet altijd voor de meest
duurzame oplossing kunt gaan, juist vanwege de
economische realiteit van de proceskosten, die
de klant zo laag mogelijk wil houden. Als je een
molecuul zo groen mogelijk wilt maken, maar
daar heel veel tijd in moet steken, dan is de klant
daar niet mee gediend, omdat het te duur wordt.
Aan de andere kant, als je kunt kiezen uit twee
processen met dezelfde opbrengst, dan is de
keuze steeds vaker voor de duurzame variant”,
vertelt Koen van Aken.
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Communicerende vaten
EcoSynth is gestructureerd rond
twee pijlers: service en R&D.
Service was in het begin vooral de
synthese van moleculen, met later
ook procesontwikkeling. Recentelijk zijn stabiliteitsstudies (niet de
standaard, maar speciale probleemoplossende) aan het servicepakket
toegevoegd. Het chemical contract
research bedrijf probeert deze activiteiten zo groen mogelijk aan te
bieden. Dat is mede mogelijk door
de andere pijler –R&D– te richten
op groene technologieën, zoals
flowchemie, katalyse en fotochemie. Hiermee worden niet alleen de
service-activiteiten ondersteund,
maar wordt ook innovatieve
waarde gecreëerd, die via patenten
en licenties te gelde kan worden
gemaakt. Zie het voorbeeld van de
gepatenteerde transesterificatie, die
EcoSynth sinds kort uitlicenseert.
Waar het servicedeel bedrijfsmatig
gezien meer een ad-hoc verhaal is,
is het R&D-werk vooral gericht op
de lange termijn, en is het resultaat
een stuk onzekerder. “Maar als de
R&D aanslaat geeft dat weer een
veel grotere zekerheid voor het

flowchemie

Het voordeel van flowtechnologie –het laboratoriumequivalent van continuous processing– is dat je al vanaf
sub-gram schaal in een continu proces kunt werken. Je
ziet direct wat de kritische procesparameters zijn, hoe
de massa- en warmtetransfer verlopen, zodat je snel
kunt optimaliseren. Je kunt de procesparameters veel
beter onder controle houden en betere kwaliteitsspecificaties halen: er is geen batch-to-batch variatie.
In het begin is flowchemie vooral ingezet in verband
met veiligheid; je kunt chemie doen die anders in batch
niet mogelijk was: de verboden zones opzoeken met
hoge temperaturen, hoge drukken. Dat heeft te maken
met de veel grotere oppervlakte-volume verhouding
dan bij batchprocessen. EcoSynth zet flowchemie ook
in voor custom synthese, tenminste als dat nodig is en
betere resultaten (verbindingen die zuiverder zijn, processen die minder energie vergen) oplevert. Het is zeer
specialistisch werk, waarbij niet alleen op het gebied
van chemie veel komt kijken, maar ook qua controle,
pompen en online analyse. EcoSynth onderscheidt zich
hierbij nog eens extra doordat het een van de weinig
bedrijven is die een breed gamma aan flowtechnologie
biedt. Naast homogene en heterogene gekatalyseerde
reacties zijn dat vloeistof-vloeistof- en gas-vloeistof-reacties, alsmede reacties op basis van alternatieve excitatiebronnen, zoals fotochemie en elektrochemie.

bedrijf”, stelt Koen van Aken. Hij ziet dit hybride
systeem van communicerende vaten dan ook als
een stabiel bedrijfsmodel, dat heeft geresulteerd
in een geleidelijke organische groei.

Nieuw laboratorium
Om ruimte te bieden aan die groei is in Deinze, in
een voormalig magazijn, een compleet nieuw laboratorium gebouwd en ingericht. “Ons voormalige
laboratorium in Oostende was al bijna 50 jaar oud
en bood niet meer voldoende ruimte om nieuw
personeel aan het werk te zetten. Het ontbrak ons
vooral aan zuurkasten. Waar we nu de beschikking
hebben over 25 moderne zuurkasten van Köttermann, die aan alle Europese normen voldoen,
hadden we er in Oostende maar 15”, vertelt JeanBaptiste Joos, COO bij EcoSynth, en vanuit die positie projectverantwoordelijke voor de nieuwbouw.
Hij heeft hiervoor Exilab, een projectbureau dat is
gespecialiseerd in de bouw van laboratoria, in de
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R&D-TROEF 2:

fotochemie

Met behulp van fotochemie zijn reacties mogelijk die op de traditionele manier absoluut niet
mogelijk zijn. Koen van Aken: “We gaan hiermee naar ‘new chemical space’, een beetje à
la Star Trek: ‘going to new civilizations’!” Voor
de farma-industrie, een belangrijke markt voor
EcoSynth, heeft dit als voordeel dat ze IP-vrije
libraries kunnen maken, simpelweg omdat die
verbindingen nog nooit gemaakt zijn. Bovendien kunnen syntheseroutes behoorlijk worden ingekort: van vijf tot zes stappen naar twee
tot drie is geen zeldzaamheid.
Fotochemie staat, meer dan flowtechnologie,
nog in de kinderschoenen. Dit is voor EcoSynth,
met zijn hybride model van R&D en service een
groot voordeel: er is voor velen een barrière om
eraan te beginnen, omdat fundamentele kennis nodig is over beheerste activatie en de te
volgen reactie pathways. LED-technologie heeft
een grote impuls gegeven aan de fotochemie,
omdat je nu met monochroom licht kunt werken (waarvan een groot aantal golflengtes beschikbaar zijn), zodat je beter kunt controleren
naar waar het reactiepad heengaat en zo mooie
conversies en rendementen kunt bereiken
voor specifieke producten.

arm genomen. “We hebben een plan gemaakt hoe
we het beste onze wensen in de ruimte konden inpassen. Voordeel hierbij was dat we vanaf scratch
konden ontwerpen, wat heel wat meer vrijheid
biedt om je ideeën vorm te geven dan bij retrofitting van een bestaand lab. Van daaruit hebben
we verschillende leveranciers van labmeubilair
benaderd voor de levering en installatie van de 25
zuurkasten (deels inloop voor de grotere opstellingen) en de laboratoriumtafels en -kasten. We
hebben hierbij gekozen voor Köttermann, omdat
de duurzame kwaliteit van het stalen meubilair ons
zeer aanspraak en het materiaal er ten opzichte
van dat van andere leveranciers gunstig uitsprong
qua prijs/kwaliteitsverhouding. Daarbij oogt het
meubilair en de zuurkasten ook erg mooi..”

Duurzaam
Bij de bouw van het laboratorium is veel aandacht besteed aan het HVAC-systeem dat er voor
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R&D-TROEF 3:

Ook de laboratoriumtafels en -kasten van het nieuwe laboratorium van EcoSynth in Deinze zijn geleverd en geïnstalleerd door Köttermann.

Flowchemie vormt met fotochemie en katalyse de R&Dbasis onder het hybride businessmodel van EcoSynth.

zorgt dat de lucht in het laboratorium minstens
vijf keer per uur volledig wordt ververst. Buiten
het gegeven dat je helemaal niets van oplosmiddelen ruikt als je door het lab loopt, zorgt dit
ook voor een veilige en comfortabele werkomgeving. Die lucht wordt door een warmtewisselaar
gevoerd, zodat 80% van de warmte-energie kan
worden hergebruikt. “Duurzaamheid is niet alleen leidend in de oplossingen voor onze klanten,
maar staat ook bij onze interne bedrijfsvoering
bovenaan. In dat kader kan je ook de inzet van
onze medewerkers op het laboratorium het

katalyse

Op het gebied van katalyse werkt EcoSynth op verschillende fronten. De focus
bij homogene katalyse ligt in de toepassing van niet-giftige, lichaamseigen metalen zoals Zn en Fe, waardoor er minder stringente eisen worden gesteld aan
residuele concentratie in eindproducten
en er geen dure en complexe zuiveringstechnieken hoeven te worden gebruikt.
Naast heterogene katalyse wordt ook ingezet op ionische katalyse waarvoor de
chemici technologieën ontwikkelen om
gemakkelijker de ionen te verwijderen.
Een vierde aandachtsgebied is externe
katalyse, met fotochemie. Bij deze reacties met directe activatie is geen katalysator betrokken die een residu oplevert;
alleen een foton. Om de fotonen zo goed
mogelijk te sturen is veel R&D nodig. Met
fotochemie kun je, zeker in combinatie
met flowtechnologie, quasi homogeen
bestralen, en met behulp van LED kan dat
ook nog eens monochroom. Door daarbij
geen golflengtes te gebruiken die je niet
nodig hebt, kan je ook de kans op nevenreacties beter in de hand houden.

predicaat duurzaam meegeven. Van
de acht doctoren in de scheikunde
binnen ons bedrijf werken er buiten
Jean-Baptiste en mij zes in het
lab. Het direct interpreteren van
datgene wat zich in de zuurkasten
afspeelt resulteert in zeer efficiënte
kennisoverdracht. Zo wordt hun
kennis optimaal gebruikt. Dat is niet
te vergelijken met het één of twee
keer per dag een rondje maken in
het lab...”, aldus Koen van Aken.
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www.kottermann.com
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GASANALYSE

De door Da Vinci Laboratory Solutions geleverde Agilent 490 Micro GC staat aan de basis van dit door DNV GL ontwikkelde plug & play mobiel micro-GC systeem om sneller, betrouwbaarder en nauwkeuriger dan ooit de geurstof THT in aardgas ter plekke in het distributienetwerk te bepalen. Dit is in nauwe samenwerking gebeurd met fabrikant en leverancier, wat
onder meer naar voren komt in het al eerder kunnen gebruiken van de ‘Mobile’ functionaliteit, die pas in het najaar van 2017 wordt gelanceerd. Hiermee kunnen gebruikers met een IPad
of smart phone via WiFi inloggen op het apparaat en het apparaat bedienen.

De laboratoria van DNV GL in Groningen lopen wereldwijd voorop in het
ontwikkelen van nieuwe analysemethoden en testmethodieken voor de
gasindustrie. Die worden gebruikt voor onder meer het bepalen van de gaskwaliteit, het kalibreren van flowmeters en verbrandingsonderzoek. Dit jaar is een
nieuwe methode ontwikkeld om de concentratie van de geurstof THT in aardgas
direct in het distributienetwerk te kunnen meten.
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Betrouwbaar meten van THT
in aardgas met plug & play
mobiel micro-GC systeem

A

ardgas is van nature kleur- en reukloos, waardoor het voor de mens niet
te detecteren is. En dat is gevaarlijk,
omdat aardgas vanaf bepaalde concentraties in de lucht explosief is. Om ervoor te
zorgen dat in geval van lekkages aardgas in de
lucht waargenomen kan worden door mensen,
zijn gasleveranciers verplicht om een geurstof
aan het aardgas toe te voegen. In Nederland gaat
het daarbij om THT, tetrahydrothiofeen, dat bij
een normconcentratie van 18 mg/m3 door 99%
van de bevolking te ruiken is. Dit komt bij juist
doseren van de geurstof overeen met 20% van de
onderste explosiegrens voor aardgas in lucht. De
LEL (‘lower explosion limit’) voor aardgas is 5%,
dus bij een concentratie van 1% aardgas in lucht
kan je al een ‘gaslucht’ ruiken.
Het doseren van THT is een precies werkje, dat er
door de komst van allerlei lage-flow gasstromen
niet gemakkelijker op is geworden. “Die 18 mg/m3
komt overeen met ongeveer 5 ppm, zeg maar
een druppeltje THT per twee kubieke meter gas.
Bij het injecteren bij lage flows kan dat zomaar
slechts een kwart druppeltje per uur betekenen,
en dat is lastig te regelen. De wetgever ziet ook
in dat je dan snel te veel hebt, en heeft de maximale toetsingsgrens opgerekt, naar 40 mg/m3,
waar de ondergrens op 10 mg/m3 is vastgesteld.
Maar onze klanten -de gasleveranciers- willen
natuurlijk zo dicht mogelijk bij de normwaarde
van 18 mg/m3 zitten; alles wat ze teveel doseren
is feitelijk niet nodig, en brengt ook nog eens
extra kosten met zich mee”, vertelt Henk Top,
senior specialist ‘Gas Testing & Analysis’ bij DNV
GL in Groningen.
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Henk Top, senior specialist ‘Gas Testing & Analysis’ bij de DNV GL Oil &
Gas laboratoria in Groningen, maakt regelmatig gebruik van deze faciliteiten om zelf gasstandaarden te maken.

Beter meten
Om het doseerproces nauwkeurig te regelen en
te controleren of de juiste hoeveelheid wordt
geïnjecteerd, is het essentieel om een betrouwbaar en nauwkeurig beeld te hebben van het
THT-gehalte in de leidingen achter de doseerinstallatie. En dat het liefst zo snel mogelijk.
“Dat was tot aan de introductie van ons nieuwe
meetsysteem, begin dit jaar, feitelijk alleen mogelijk voor gespecialiseerde meettechnici als de
onzen, maar niet laagdrempelig beschikbaar voor
routinematig gebruik door field engineers van
onze klanten”, stelt Henk Top. Daarvoor heeft hij
de volgende uitleg: “Het doseren vindt plaats op
basis van de gasflow die langskomt. Klanten ma-

ten daarbij niet continu de concentratie. Ze deden dat op periodieke
basis, door op vaste plekken van het
gasleidingennetwerk, doorgaans
dichtbij de afleverpunten, monsters
te nemen voor laboratoriumanalyse of daar controlemetingen uit
te voeren. Die controlemetingen
vonden plaats met behulp van handapparaten op basis van kleurbuisjes
of elektrochemische cellen. Dat zijn
eenvoudige, goedkope methoden,
die echter een aantal nadelen hebben. Zo is de nauwkeurigheid met
betrouwbaarheidsintervallen van
zo’n 20% niet bijster groot. Bovendien zijn deze methoden gevoelig
voor interferentie door andere
componenten in de gassamenstelling. Bedenk dat je het bij aardgas
hebt over een verzameling van wel
200 verschillende componenten. Als
meerdere van die componenten een
interactie geven op zo’n meetapparaat, dan kun je vals-positieve
metingen krijgen. Zeker met wisselende gassamenstellingen moet je
steeds goed bedenken: wat ik meet,
is dat ook goed?”
Om die matrixeffecten te vermijden ben je in het geval van de
aardgasanalyse gebonden aan een
GC-techniek, die immers zorgt
voor een scheiding van de componenten alvorens die aan te bieden
➞
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Gas Testing & Analysis bij DNV GL Oil & Gas
Tot 2009 maakten de laboratoria van DNV GL in Groningen deel
uit van Gasunie als Gasunie Engineering & Technology. In dat jaar
zijn ze ingelijfd door Kema, dat op zijn beurt in 2012 werd overgenomen door Det Norske Veritas (DNV). Een jaar later ontstond
uit een fusie met Germanischer Lloyd het huidige DNV GL, een
wereldwijd toonaangevende leverancier van onafhankelijke diensten op het gebied van risicobeheersing, technische advisering en
inspectie. Naast Oil & Gas bestaat DNV GL uit de onderdelen Maritiem (classificaties voor schepen en offshore-installaties), Energie
en Business Assurances. DNV GL heeft 300 vestigingen in meer
dan 100 landen. Er werken in totaal zo’n 13.500 mensen. In Nederland zijn dat er ongeveer 900, waarvan 90 in Groningen.
Naast het analytische laboratorium is in Groningen het Multiphase Flow laboratorium te vinden, waarin multifasen flowmeters voor olie en gas getest en gekalibreerd kunnen worden.
Uniek is een multi-phase flow loop met een compressor die tot
40 bar kan leveren. Hiermee kan een mengsel van aardgas, water
en olie onder hoge druk worden rondgepompt, zodat multi-phase
flowmeters en scheidingsapparatuur onder vergelijkbare omstandigheden als in het veld kunnen worden getest en gekalibreerd.
Iets wat voor alle grote olie- en gasmaatschappijen van over de
hele wereld gebeurt, omdat de flowmeter het economische overdrachtspunt is.
In het analytisch laboratorium vindt een gevarieerd scala aan
werkzaamheden plaats. Zo maakt het lab zelf gevalideerde gasstandaarden aan de hand van een gravimetrische bereiding. Veel

aan een detector. “Toen eind jaren negentig de
eerste micro-GC op de markt kwam, hebben
we daarmee een methode ontwikkeld om THT
te meten in gassen. Als er een nieuwe injectieinstallatie werd geplaatst in Nederland, dan
gingen wij met een micro-GC kijken of die goed
injecteerde. Hierbij plaatsten we de micro-GC op
een stroomafwaarts gelegen punt en keken we
gedurende twee weken of het goed ging. Indien
dat het geval was, volstond het om periodiek
met een handapparaat te controleren. Omdat
ook voor die periodieke metingen een grotere
betrouwbaarheid is gewenst, hebben we hiervoor
nu een speciale, mobiele meetopstelling ontwikkeld met een micro-GC, in dit geval de Agilent
490 Micro GC, geleverd door Da Vinci Laboratory
Solutions.”

Oplossing op maat
Bij de ontwikkeling van de speciale, mobiele
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analysewerk vindt plaats in het teken van meterologische conformiteit voor de verrekening van het gas, vanaf de put tot aan thuis,
op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve parameters. Belangrijk hierbij is dat DNV GL hierin een onafhankelijke partij is.
Steeds meer analysewerk vindt plaats in het teken van ‘root cause
analysis’, waarbij voor klanten de oorzaak van bepaalde storingen wordt achterhaald. Een voorbeeld is zwavelafzetting op een
drukregelaar. Door te bepalen hoeveel zwavel er in bepaalde processtromen zit, kan worden achterhaald of in een bepaalde gasstroom te veel zwavelcomponenten zitten.
Ook is er veel aandacht voor R&D en innovatie, niet alleen voor
nieuwe meetapparatuur, maar ook op het gebied van methodeontwikkeling. Zo wordt momenteel gewerkt aan een techniek om
online de samenstelling en kwaliteit van LNG, dat met name voor
kleinschalige toepassingen zoals gasmotoren enorm in opkomst is,
te meten. Dat is complex, want je moet de vloeistof in één keer zien
te verdampen om een representatief monster voor je samenstellingsanalyse te krijgen. In dit kader is ook de door DNV GL ontwikkelde PKI, de ‘propane knock index methaannummer calculator’,
vermeldenswaardig, die alle methoden voor gasanalyse integreert
en als zodanig als onafhankelijke, betrouwbare methode kan worden gehanteerd voor het vaststellen van het methaangetal van
gasvormige brandstoffen. De PKI is daarbij ook een voorbeeld van
het streven van DNV GL om de markt vooruit te helpen door het
maken van zogenaamde ‘recommended practices’, die soms wel
tien jaar vooruit lopen op de komst van internationale normen.

meetopstelling stond voorop dat engineers
zonder veel analytische expertise de micro-GC
adequaat moesten kunnen bedienen. “Je hebt
voor deze techniek meer analytisch inzicht nodig
dan bij een handapparaat, waarbij insteken in
de monsterstroom en aflezen van de waarde
volstaat. In het geval van de micro-GC moet je
het chromatogram goed kunnen beoordelen,
kunnen zien of je wel de goede piek te pakken
hebt. Dat hebben we ondervangen door technici
op te leiden en ze ook een praktijkexamen te

“Je hebt voor de micro-GC meer
analytisch inzicht nodig dan bij
een handapparaat, waarbij insteken
in de monsterstroom en af lezen van de
waarde volstaat.”

laten afleggen, zodat ze begrijpen
wat ze doen, het instrument kunnen
bedienen en ook analysesoftware
en methodes op de laptop kunnen
zetten”, vertelt Henk Top.
Daarnaast zijn er enkele slimme
tools ontwikkeld, waardoor foutief
gebruik nagenoeg is uitgesloten.
“Je hebt bijvoorbeeld te maken met
verschillende gasdrukken in de netten: 40 bar, 8 bar of zelfs 50 mbar.
Je moet dan wel iets hebben om in
al die gevallen een representatief
monster aan te kunnen bieden. We
hebben hiervoor een monsternamesysteem op een haspel gemaakt
met een geïntegreerde reduceer (om
de druk naar beneden te brengen)
en twee aansluitingen: eentje voor
hoge druk (> 1 bar) en eentje voor
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Waar veel labwerk is overgenomen door veld-GC’s,
worden de GC’s op het lab
vooral gebruikt voor ‘root
cause analysis’ en voor compliance analyses in geval van
storingen van de apparatuur
in het veld.

lage druk. De aansluiting voor de hoge druk heeft
een andere snelverbinding dan die voor lage
druk, zodat je nooit een verkeerde aansluiting
kunt maken.”
Een andere slimmigheid is dat de reduceer
dichtbij het meetpunt wordt gebracht, en niet bij
de GC zelf. Dat hangt samen met de soms wel 25
meter lange leiding die nodig is tussen meetpunt
en de micro-GC in de meetwagen. “Je hebt vaak
te maken met explosiegevaarlijk gebied, waar je
niet zomaar een busje met draaiende motor (om
de stroomvoorziening voor de meetapparatuur
in stand te houden) kunt neerzetten. En je kunt
ook niet altijd dichtbij het meetpunt komen.
Een lange leiding met hoge druk levert echter
lange looptijden op. Dit vergroot de kans dat
componenten worden geabsorbeerd in leidingen, waardoor je verkeerde metingen krijgt.
Door directe drukreductie op de plek waar je het
monster neemt, en dan het monster heel snel (10
seconden bij 25 meter) bij de GC af te leveren,
krijg je een representatief monster.”

Compleet en compact
Om de micro-GC zijn werk goed te laten doen
moesten verschillende ondersteunende faciliteiten worden aangepast. Zo heeft de GC draaggas
nodig, in dit geval helium, dat commercieel verkrijgbaar is in flessen van minimaal 10 liter. Dat
is een beetje groot voor de beperkte ruimte die
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in de meetwagen beschikbaar is. Henk Top heeft
daarom gezocht wat er aan cilinders beschikbaar
is, en vond er één van 2 liter. Die worden door
DNV GL zelf gevuld met helium. De compacte
constructie voor de micro-GC is mogelijk gemaakt door deze kleinere cilinder.
In die constructie is ook een 0,5 liter cilinder
opgenomen met een kalibratiestandaard. Die
is nodig voor het periodiek valideren van de
micro-GC. Deze cilinder is speciaal behandeld
tegen zwavelcomponenten, omdat die de neiging
hebben om in het geval van onbehandeld staal
of rvs te plakken, in de wand te kruipen om er
nooit meer uit te komen, zeker op niveaus van 5
ppm. Aangezien THT ook een zwavelcomponent
is, moet je dus iets aan de passivering van deze
cilinders doen om de juistheid van je meting te
kunnen garanderen. Uit laboratoriumtesten blijkt
dat met deze opzet het kalibratiemonster zeker
een maand stabiel blijft.
Tenslotte is in samenwerking met Da Vinci Laboratory Solutions ook de bekabeling vereenvoudigd. “Voor de voeding van de GC hadden we
in eerste instantie een omvormer gedacht van
de 12 V accuspanning naar 220 V, maar uiteindelijk bleek dat we ook weer van 220 V naar 12
V moesten gaan. Dus is het handiger om een
directe 12 V-aansluiting te maken. Aanvankelijk
hadden we daar een dikke, stugge kabel voor,
maar omdat je de meetopstelling in een beperkte

ruimte wil onderbrengen, hebben
we daarvoor een meer flexibele kabel voor gebruikt”, aldus Henk Top.

Plug & play meten
Het in het veld betrouwbaar meten
van de THT-concentratie in aardgas
is met de mobiele micro-GC oplossing eenvoudig en snel uit te voeren.
“Op weg naar de meetlokatie kan
de GC al mooi op temperatuur
komen. Eenmaal op de meetplek
aangekomen, is het een kwestie
van het aansluiten van de haspel op
het meetpunt en je kunt met meten
beginnen. Dat gaat ook nog eens
heel snel. Een meting duurt twee
minuten. Als je vijf metingen hebt,
die ook nog eens binnen de toetsingsgrenzen vallen, dan heb je een
statistisch verantwoorde waarde,
en kan je op weg naar de volgende
plek.”
I N F O R M AT I E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
DNV GL
www.dnvgl.nl
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… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkastelektronica van EXPLORIS TouchTronic®.
Met EXPLORIS TouchTronic® heeft u alle functies van de zuurkast continue in beeld. En met het touchscreen eenvoudig
onder controle. Van de afvoerluchtcontrole tot de bediening van het schuifraam. Volledige controle voor de grootste
veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com
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GC-MS bepaling van 3-MCPD en
glycidol in oliën

Biomoleculaire
Imaging systemen
UVItec biedt verschillende imaging systemen aan voor
fluorescentie en chemiluminescentie. Alle moleculaire
imaging systemen zijn robuust, gemaakt van roestvrij
staal en chemisch resistent. De systemen zijn er vanaf
een manueel basissysteem voor geldocumentatie tot
aan een volledig geautomatiseerd all-in-one multi-mode systeem voor chemiluminescentie, UV, fluorescentie,
Epi wit en Epi-fluorescentie en is uitbreidbaar met RGB
excitatie.
Een populair geldocumentatie systemen is de UviDoc
HD6 Touch, die is voorzien van een touchscreen, waarmee het instrument kan worden beidend. Het is een volledige geautomatiseerd imaging platform dat beschikt
over 3 megapixel resolutie, een 16 bit scientific-grade
camera en een dynamisch gebied van 4.0. Met één klik
op de knop wordt er een foto gecreëerd, opslagen in het
interne geheugen en/of USB stick. Een gekoppelde printer zorgt voor het direct printen van de gemaakte foto.
Er zijn verschillende transilluminatoren beschikbaar
voor de UviDoc HD6 waarbij de transilluminator uitschuifbaar en verwisselbaar is, ook voor de zogenaamde
‘safe’ gels zoals SYBR Safe. De veelzijdige Uvi-1D
software is licentievrij en kan vrij gebruikt worden op
meerdere computers voor verdere analyse.

3-MCPD en glycidol en vooral hun vetzuuresters zijn procesverontreinigingen die kunnen worden gevormd tijdens het raffineren
van eetbare oliën en vetten. Omdat sommige van deze stoffen
kankerverwekkend zijn, gelden er strenge regels en voorschriften. Verschillende analytische methoden zijn beschikbaar voor
de bepaling van deze verontreinigingen. Een Gerstel case study
beschrijft de toepassing van een volledig geautomatiseerde bepaling van 3-MCPD en glycidol in eetbare oliën gebaseerd op de DGF
C-VI 18 (10) methode, die vergelijkbaar is met de ISO 18363-1 en
AOCS Cd 29c-13 methoden.
De geautomatiseerde monstervoorbereiding is uitgevoerd op een
Gerstel MultiPurpose Sampler in een DualHead versie voorzien van
QuickMix; een speciale module voor het mixen tijdens de vloeistof/vloeistof extractie stappen. Het Gerstel mVAP systeem zorgt
voor de verdamping van de monsters tijdens derivatisering. Voor
de scheiding en detectie is een Agilent 7890 gaschromatograaf
gecombineerd met een Agilent 5977 MSD toegepast.
Dankzij de geautomatiseerde verdampingsstap van de enkelvoudige quadrupole massaspectrometer (MSD) zijn voor de meeste
matrices de vereiste detectiegrenzen bereikt. Daarnaast zorgt de
verdampingsstap ervoor dat het overtollige derivatiseringsreagens
verwijderd wordt, zodat dit reagens niet ophoopt in het GC/MSsysteem en het systeem instabiel maakt.
De verkregen resultaten tonen een goede correlatie met referentiedata en uitstekende standaard deviaties en bewijzen hiermee
dat de ISO methode 18363-1 geautomatiseerd kan worden met
behulp van een Gerstel MultiPurpose Sampler.
Vraag nu de Gerstel application note aan.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

BioSPX
www.biospx.com
info@biospx.com
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DARMMICROBIOLOGIE

Onderzoekers persen geheimen
uit darmbacteriën in nieuw lab
in Villa Flora-gebouw in Venlo
Vijf jaar na het afsluiten van de Floriade tentoonstelling in Venlo
is er in het enorme, 30 meter hoge Villa Flora gebouw geen boom,
struik of plant meer te bekennen. Wel is er temidden van de enorme
leegte, een klein laboratorium te zien, gelegen op een entresol. Daar
onderzoekt prof.dr. Koen Venema de interacties tussen voeding en darmbacteriën. Eind dit jaar hoopt hij een zes keer zo grote ruimte in gebruik te
nemen, die pal naast zijn lab wordt gebouwd.

R

uimte, meer plek voor zijn onderzoek.
Daar ziet Koen Venema al sinds zijn
aanstelling –bijna drie jaar geleden– als
bijzonder hoogleraar bij de faculteit
‘Health, Medicine & Life Sciences’ van de Universiteit Maastricht naar uit. Zijn leerstoel ‘Microbiologie van het darmkanaal’ bracht hem namelijk niet in Maastricht, waar hij organisatorisch
bij de afdeling Humane Biologie is ingebed, maar
naar Venlo. Daar heeft de Universiteit Maastricht
zeven jaar geleden een vierde campus opgericht
(na Maastricht, Geleen en Heerlen), waar inmiddels twee masteropleidingen en een bachelor
lopen. “De regio Venlo is op het gebied van agrofood heel sterk, en dat heeft een aanzuigende
werking, ook op studenten. Toen ze hier begonnen met de masteropleiding gezonde voeding,
‘Health Food Innovation Management’, hadden
ze vier studenten; nu starten jaarlijks meer dan
50 studenten deze tweejaarlijkse opleiding. Een
opleiding die enorm goed aangeschreven staat:
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studenten krijgen vaak direct een baan aangeboden bij het bedrijf of de instelling waar ze stage
lopen. En ook de twee jaar geleden gestarte
bachelor ‘University College Venlo’ is een succes:
we staan in de keuzegidsen op de eerste plaats!”,

Het tijdelijke onderzoekslaboratorium van 100 m2 bevindt zich nu nog
rechts van de pilaar op de entresol, naast het Brightlabs laboratorium.

vertelt Venema enthousiast.
Het idee is dat er over vijf tot zeven
jaar zo’n duizend studenten op de
campus in Venlo zijn, in het centrum
waar de college's worden gegeven
en acht kilometer buiten de stad,
in de Villa Flora op het voormalige
Floriade-terrein waar onderzoeksen practicumlaboratoria worden
gebouwd. Koen Venema heeft
op die plek inmiddels een onderzoekslaboratorium van ongeveer
100 vierkante meter, pal naast het
Brightlabs laboratorium, dat deze
ruimte tijdelijk in bruikleen heeft
gegeven. “Geen ideale situatie,
maar we –naast mij drie analisten
en twee aio’s– kunnen in ieder geval
ons onderzoek doen. En toch weer
een stuk beter dan de 20 vierkante
meter die we hiervoor hadden in
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Analiste Jessica Verhoeven bij de door BioSPX geleverde microtiterplaat lezer (Synergy HTX van Biotek) en imaging apparaat (Platinum V10 van Uvitec ).

een kelder bij de Hogeschool Venlo.
Gelukkig zijn ze deze week (eind
augustus, red.) dan eindelijk met de
bouw van het nieuwe laboratorium
begonnen. Ook hier op de entresol,
maar dan aan de andere kant van
Brightlabs. Met de 600 m2 kunnen
we onze onderzoeksambities vorm
geven en hebben we voldoende plek
voor het geven van practica.”

Robuust model
Het onderzoek richt zich op de
interactie van voeding en bacteriën
in het spijsverteringsstelsel, met
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name de darmbacteriën. “De darmen spelen een
cruciale rol in onze gezondheid. In die darmen
zitten ongelofelijk veel micro-organismen;
meer dan tien keer zo veel als het aantal cellen
in ons lichaam. Ik zeg ook vaak dat de mens
90% darmbacteriën is, en slechts 10% mens.
Het interessante is dat de samenstelling en de
activiteit van micro-organismen zijn te moduleren met voeding. Gezonde voeding werkt positief
op de gezondheid van de darmpopulatie en leidt
tot een betere gezondheid, zou je als algemene
stelregel kunnen poneren. En in één adem kan je
zo’n redenatie voor ongezonde voeding opstellen. Alleen wat dan die gezonde of ongezonde
voeding is, wat de effecten er van zijn en welke

mechanismen daarbij een rol spelen, dat zijn
soms heel fundamentele vragen waar we nog
maar mondjesmaat antwoord op hebben weten
te vinden. Niet in de laatste plaats omdat de mix
van darmbacteriën per persoon verschilt, en het
plaatje er met zo’n 250 verschillende bacteriesoorten niet echt overzichtelijker op wordt”,
vertelt Koen Venema.
Omdat dergelijk onderzoek om allerlei praktische
redenen bij mensen moeilijk is uit te voeren,
maken de onderzoekers in Venlo gebruik van
TIM, wat staat voor ‘TNO in vitro model’. Dit
in de begin jaren tachtig van de vorige eeuw
bij TNO ontwikkelde model bootst de werking
➞
van de spijsvertering natuurgetrouw na, en is
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“Ik zeg ook vaak dat de mens
90% darmbacteriën is, en
slechts 10% mens!”

Als bijzonder hoogleraar bij de faculteit ‘Health, Medicine &Life Sciences’ van de Universiteit Maastricht
doet Koen Venema onderzoek naar de microbiologie van het darmkanaal.

gevalideerd voor mens, varken, hond en kalf. TIM
–een constructie van buizen, kleppen, flexibele
leidingen, pompen en een dialyse-apparaat– is er
in twee smaken: TIM-1 voor het voorste gedeelte
van de spijsvertering, van de maag tot en met
de dunne darm en TIM-2 voor het stuk erna met
als technisch hoogstandje het nabootsen van de
peristaltische beweging van de dikke darm. Met
dit model, waar Venema vanuit zijn TNO-tijd al
meer dan vijftien jaar ervaring mee heeft, kunnen op iedere plek en op ieder tijdstip monsters
worden genomen, zodat het spijsverteringsproces nauwkeurig kan worden onderzocht en kan
worden bepaald hoe de micro-organismen in de
darmen hun werk doen. Die micro-organismen
worden overigens ingebracht in de vorm van een
mengsel van de feces van proefpersonen, door
Venema aangeduid als ‘fecale donaties’.

ren, waaronder de Bifidobacteriën.
Volgens Venema, en met hem vele anderen,
zit de pijn hem vooral in de strenge Europese
regelgeving, waar de Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid EFSA sinds een aantal jaren
stelt dat het merendeel van die gezondheidsclaims niet terecht is, en dus ook dat voedingsproducenten deze claims niet meer commercieel
mogen gebruiken. EFSA stelt dat je wetenschappelijk gezien zo hoogstaand mogelijk onderzoek
moet hebben uitgevoerd om zo'n claim te kunnen
voeren en legt de lat dus zeer hoog. Te hoog, ook
volgens Koen Venema. “Aan de ene kant begrijp
ik dat ze het kaf van het koren willen scheiden,
want er zijn duizenden van dat soort producten met soms wel bedenkelijke claims, maar je
kunt niet zomaar voorbij gaan aan de miljoenen

mensen die baat hebben bij deze
producten. Die kunnen ze overigens
nog gewoon kopen, want ze zijn
niet verboden. Maar toch blijft het
vreemd dat in een land als Japan,
waar een product als Yakult al sinds
1935 wordt geproduceerd, er onder
het label ‘Food for Specialized
Health Use’ honderden producten
deze gezondheidsclaims wel mogen
hanteren, en in de EU geen één!”

Mechanismen
De TIM’s zouden voor tientallen
jaren kunnen worden gebruikt om
onderzoeken te draaien naar de effecten van reeds op de markt zijnde
pro- en prebiotica (die officieel dus
niet zo mogen worden genoemd),
maar Venema zet ze liever in om een
stap verder te gaan, door het mechanisme achter een bepaald effect te
achterhalen. “We weten mechanistisch nog maar heel weinig. En dat
is ook moeilijk te ontrafelen omdat
bacteriën levende entiteiten zijn. Als
je ze onder verschillende omstandigheden opkweekt, kan de ene kweek

Pro- en prebiotica
Bij onderzoek naar de effecten van voeding op
de samenstelling en de activiteit van micro-organismen vormen pro- en prebiotica een belangrijk
thema, niet in de laatste plaats omdat er al jaren
felle discussies zijn over al dan niet terechte gezondheidsclaims van deze producten. Probiotica
zijn voedingsmiddelen met levende micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderend
effect wordt toegeschreven. Bij prebiotica gaat
het om onverteerbare koolhydraten en vezels die
de groei van bacteriën in de dikke darm stimule-
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Onlangs is –ook op de
entresol in het Villa Floragebouw– de bouw gestart
van het nieuwe laboratorium, dat zes keer zo groot
is als de huidige ruimte.
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wel een effect hebben, en de andere niet, omdat
dan net dat ene molecuul er dan wel of niet is.
Het idee is dat met name, op dit moment nog
onbekende moleculen aan het oppervlak van de
bacterie de interactie met de host aangaan. Maar
het kunnen ook stofjes zijn die ze produceren, en
die door ons worden opgenomen in de bloedbaan.
En dan heb je nog het fascinerende gegeven dat
de darmen onze hersenen kunnen beïnvloeden.
Hoe? Via het immuunsysteem of via de neuronen die in grote getale om de darm, ook wel ons
tweede brein genoemd, heen zitten?”

Een belangrijke onderzoekstool is de TIM, een model
dat de werking van de spijsvertering natuurgetrouw
nabootst. Dit is TIM-1, die
het voorste gedeelte van de
spijsvertering, van de maag

Tipjes van de sluier

tot en met de dunne darm,

Om die mechanistische puzzel te kunnen leggen
laat Venema zijn aio’s stukjes van die puzzel maken. Zo zoekt de Braziliaanse Carlota
Bussolo de Souza in reststromen van cassave,
sinaasappels en passievruchten naar prebiotica,
complexe koolhydraten die door onze eigen
micro-organismen kunnen worden gebruikt.
Bijvoorbeeld door ze om te zetten in boterzuur,
dat een gunstig effect heeft op de darmwand,
of door andere micro-organismen te stimuleren,
waarvan gedacht wordt dat ze een positieve
werking hebben op de gezondheid. Afgezien dat
de vondst van prebiotica door het valoriseren van
de gigantische afvalstromen een gunstig effect
op de Braziliaanse economie kan hebben, zou
het ook nog overgewicht kunnen tegengaan. Het
idee is namelijk dat mensen met overgewicht een
andere samenstelling van de darmflora hebben
dan mensen met een normaal gewicht. Door die
samenstelling door het stimuleren van ‘goede’
micro-organismen te normaliseren naar die van
mensen met een normaal gewicht, zorg je voor
een kink in de kabel in het onderliggende mechanisme dat tot overgewicht leidt.
Een heel andere benadering is te vinden bij het
aio-onderzoek dat eind dit jaar van start gaat.
Hierbij worden fagen ingezet om selectief bepaalde micro-organismen uit te schakelen, zodat
je effecten of juist het wegvallen daarvan kunt
correleren met bepaalde bacteriën.

simuleert.

Analyse
Aan de hand van sequentiebepaling kan per
experiment kwantitatief voor ieder van de ongeveer 250 bacteriesoorten in de darm worden
bepaald wat het effect van dat experiment is.
Daarnaast wordt gekeken naar de producten die

LV33 BioSPX-VillaFlora.indd 23

door de bacteriën worden geproduceerd. Deze
analyses op onder meer vetten, vetzuren, aminozuren, eiwitten en galzouten worden uitgevoerd
door de buren van Brightlabs, dat valt onder de
Brightlands Campus Greenport Venlo.
“We werken heel nauw samen met Brightlabs.
Ze hebben onlangs een wandje tussen ons en
hen moeten laten optrekken vanwege hun ISOcertificering, maar daarvoor liepen we gewoon
heen en weer. Ook in de nieuwe setting zal die
samenwerking zo blijven, al is het wel de bedoeling dat we een aantal van de analyses zelf op
gaan zetten zodra we de faciliteiten daarvoor
hebben. Datzelfde geldt voor het bepalen van de
samenstelling van de microbiota, dat nu nog in
Leiden, bij Baseclear plaatsvindt.

Uitlezen en imagen
Voor het uitlezen van de assays en de imaging
van platen en gels heeft Venema al wel de apparatuur staan op het lab. Zowel de microtiterplaat
lezer (Synergy HTX van Biotek) als het imaging
apparaat (Platinum V10 van Uvitec ), die beide
zijn geleverd door BioSPX, zorgden door hun
veelzijdigheid voor een besparing op de aanschaf
van andere instrumenten. ‘De Synergy is een
veelzijdig apparaat dat zowel fluorescentie kan
meten als luminescentie en gewone lichtabsorptie. We kunnen hier dus veel van onze assays mee
uitlezen, bijvoorbeeld om te kijken of van een
fluorescent label voorziene micro-organismen
hechten aan bepaalde eiwitten op de receptoren
van onze darmcellen. Bovendien kan dat op een
high-througput wijze voor de 96-wells platen die

we gebruiken. En –niet onbelangrijk– het is een robuust apparaat,
want we hebben hem zonder
problemen bij studentenpractica
gebruikt.”
Veelzijdigheid maakt ook de imager
tot een uniek apparaat. Hiermee
kunnen onder andere DNA-gels, eiwitgels en agarplaten met licht van
verschillende, door de gebruiker in
te stellen golflengtes, worden gefotografeerd, waarna aan de hand van
allerlei in te geven parameters automatische beeldanalyse plaatsvindt.
“Aanvankelijk had ik geen budget
om dit op basis van de ervaringen
van gastonderzoekers aanbevolen
apparaat aan te schaffen. Maar op
mijn begroting stonden wel posten
voor de aanschaf van een camera en
een UV-bak. Die heb ik nu kunnen
schrappen, zodat we door slim combineren dit apparaat toch konden
aanschaffen”, aldus Koen Venema.
I N F O R M AT I E

BioSPX
www.biospx.com
HEFI (Center for Healthy Eating
and Food Innovation)
www.maastrichtuniversity.nl/aboutum/other-offices/campus-venlo/
research-ums-campus-venlo
■
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Zij aan zij in een glovebox
nieuwe katalysatoren zoeken

Onlangs ontving de Zwitserse onderzoeker Marc-Etienne Moret een
ERC Starting Grant voor zijn onderzoek naar nieuwe katalysatoren
bij de vakgroep Organische Chemie en Katalyse van de Universiteit
Utrecht. Met de € 1,5 miljoen die daarmee gemoeid is wil hij twee postdoc’s en twee PhD’s aantrekken. Die zullen menig experiment uitvoeren
onder inerte omstandigheden in een van de momenteel twee gloveboxen
op het laboratorium.

D

e vergelijking met een Uber of Airbnb
loopt misschien wat mank, maar wat er
in de laboratoria bij Organische Chemie
en Katalyse van de Universiteit Utrecht
wordt uitgedacht en onderzocht is toch behoorlijk ‘disruptive’. Althans voor de gevestigde orde,
de ‘common sense’ in de organische wereld,
waar al sinds mensenheugenis de ‘good old’
edelmetalen als palladium, platina en rhodium als
katalysator worden ingezet om tal van reacties
tot het gewenste eindresultaat te brengen. Dat
gaat ook prima, maar er kleven aan het gebruik
van deze groep van metalen ook enkele nadelen,
die in de huidige tijd steeds meer beginnen op te
spelen. “De meeste edelmetalen zijn al bij lage
concentraties toxisch, zowel voor mensen als
voor het milieu in het algemeen. Dat heeft op
verschillende niveaus consequenties. Zo moet de
procesindustrie er voor zorgen dat het milieu zo
min mogelijk wordt belast door afvalstromen te
zuiveren. Dat zijn in de regel dure en energie-in-
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tensieve processen, die nauwelijks bijdragen tot
de economische waarde van de producten. Ga je
deze producten gebruiken in eindproducten, zoals geneesmiddelen, voedseladditieven en cosmetica, dan moeten zelfs sporenhoeveelheden van
deze verbindingen grondig worden verwijderd”,
stelt Marc-Etienne Moret, assistant professor bij
de vakgroep Organische Chemie en Katalyse.
Milieu is de belangrijkste reden om op zoek te
gaan naar alternatieve katalysatoren, maar ook
economische factoren spelen een rol. “De tweedeen derde rij transitiemetalen zijn in het algemeen
vrij schaars, wat ze duur maakt. Dat is op zich
nog niet het grootste probleem voor de industrie,
maar schaarste brengt ook vrij ongrijpbare economische processen op gang, die kunnen resulteren
in sterk fluctuerende grondstofprijzen. En op
instabiliteit in markten zit niemand te wachten. Ik
verwacht overigens niet dat er, zoals bij sommige
zeldzame metalen die in mobiele telefoons worden verwerkt, echte tekorten zullen ontstaan.”

Inhaalslag
Kijk je in het periodiek systeem een
periode één of twee omhoog ten
opzichte van de ‘usual suspects’
onder de katalysatoren dan vind je
onder de corresponderende groepsnummers 8, 9 en 10 (de vroegere
groep VIII) de metalen Fe, Co en Ni.
Metalen die in overvloed aanwezig zijn en minder toxisch zijn dan
analoge edelmetalen; in geval van
ijzer zelfs geen noemenswaardige
toxiciteit. Ideale kandidaten om
de rol in te vullen van goedkope,
niet-toxische katalysatoren. Bijna
zo voor de hand liggend, dat je je
begint af te vragen waarom we de
afgelopen pakweg 150 jaar daar
nauwelijks naar omgezien hebben.
Voor Marc-Etienne Moret is dat een
eenvoudig te beantwoorden vraag,

14-09-17 09:35

25

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

Marc-Etienne Moret is sinds 2012 verbonden aan de Utrechtse vakgroep Organische Chemie en Katalyse. Daarvoor deed hij onder andere onderzoek bij het Amerikaanse onderzoeksinstituut Caltech, waar hij ook al werkte met de gloveboxen van MBraun. In Utrecht heeft Salm en Kipp inmiddels twee gloveboxen geplaatst van dezelfde fabrikant.

die meteen aangeeft hoe groot de
uitdagingen zijn waar hij met zijn
vakgenoten in Utrecht voor staat.
“Metalen als ijzer, kobalt en nikkel gedragen zich heel anders dan
bijvoorbeeld platina of palladium.
Die traditionele katalysatoren doen
hun werk uitstekend wanneer ze
omgeven zijn door een ligandcomplex. Door die liganden te
modificeren, zijn we er in geslaagd
om het gedrag van deze katalysatoren te fine-tunen. In de loop
der tijd is heel veel fundamentele
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kennis opgebouwd over de mechanismen achter
de huidige homogene katalyse. Die kennis is
gebruikt om door het aanpassen van de reactiecondities opbrengsten te optimaliseren. Het
simpel vervangen van een edelmetaal door een
basismetaal, waarbij je het hele reactiesysteem
verder intact laat, werkt niet omdat basismetalen
heel ander gedrag vertonen, veel onvoorspelbaarder zijn in de voor de edelmetalen geoptimaliseerde reacties. Dat zit hem onder andere in het
feit dat transitiemetalen uit de eerste rij van het
periodiek systeem gemakkelijk een één-elektron
oxidatie ondergaan, wat tot veel reactievere, en
dus meer onvoorspelbare intermediairen leidt

als bij de veel beter voorspelbare twee-elektron
veranderingen tussen oxidatietoestanden bij de
edelmetalen. We moeten dus feitelijk de metaalgebonden katalyse weer opnieuw uitvinden,
veel fundamenteel onderzoek doen om inzicht te
krijgen in de achterliggende mechanismen en op
basis daarvan optimale condities creëren, zodat
je qua opbrengst, energie-efficiëntie en selectiviteit kan wedijveren met de edelmetalen.”

Nieuwe liganden
Om te dealen met het meer onvoorspelbare
gedrag van de basismetalen richten de Utrechtse
onderzoekers hun pijlen op verschillende strate- ➞
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Op het lab is ook een SPS ‘solvent purification system’
van MBraun te vinden. Dit eveneens door Salm en Kipp
geleverde apparaat kan uit maximaal zeven organische opOnderzoekers werken zij aan zij in de glovebox. Iedere gebruiker heeft er zijn eigen bakje voor potjes met

losmiddelen tegelijk, tot 800 liter per kolommenset water

chemicaliën die voor zijn of haar experimenten kunnen worden gebruikt.

verwijderen.

gieën. De eerste heeft te maken met
het zoeken naar nieuwe liganden,
die beter in staat zijn om de reactiviteit van de basismetalen in toom
te houden. “Populair gezegd, kan
je de functie van de liganden bij
edelmetalen vooral beschouwen als
het ondersteunen van de katalytische activiteit van het metaal, een
chemisch gezien vrij passieve rol.
Wij willen nieuwe liganden maken,
die op een andere manier binden
aan de basismetalen dan de liganden bij de edelmetalen, en daardoor
ook zelf meer betrokken zijn bij de
katalytische activiteit. In het verlengde daarvan moeten die nieuwe
liganden er ook voor zorgen dat de
stabiliteit van de basismetaalkatalystoren, die in het algemeen lager
ligt dan die van de edelemetaalcomplexen, verbetert. Om dat te kunnen
bereiken is het belangrijk om te
begrijpen hoe die decompositie verloopt. Met die fundamentele kennis,
die we voor een fors gedeelte nog
moeten opbouwen, kunnen we dan
nieuwe ligandystemen ontwerpen,

vorm in handen hebt –wat al een hele klus is– ga
je verifiëren of die in combinatie met een basismetaal in een bepaalde reactie ook daadwerkelijk
doet wat je van tevoren hebt voorspelt. Je kunt je
voorstellen dat dat met zoveel mogelijke reacties
en afhankelijkheid van de juiste reactie-omstandigheden nooit in één keer goed gaat. Het is echt
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synthetiseren en testen”, vertelt Marc-Etienne
Moret.
Een ander punt van aandacht is de op dit moment nog slechte selectiviteit, met name ten
gevolge van radicaalreacties. Dat probleem kan
je grofweg gesteld op twee manieren aanpakken.
Ten eerste door het ‘temmen’ van de reactiviteit
van de radicalen, zodat de reactie netjes naar de
goede richting van het gewenste product verloopt. Of, en daar gaan de Utrechtenaren voor,
je gaat ligandsystemen ontwerpen waarbij die
radicaalroutes worden vermeden, wat bijvoorbeeld weer mogelijk is door liganden te maken
die door een sterk ligandveld op te leggen meer
sturend werken in de katalytische activiteit, in
samenwerking met het basismetaal.

Onvoorspelbaar
Omdat veel van het onderzoek nog niet is gepubliceerd, kan Marc-Etienne Moret weinig kwijt
over welke reacties, basismetalen en soorten liganden precies worden onderzocht, en wat daarvan de resultaten zijn. Minstens zo interessant is
echter de manier waarop het onderzoek wordt
uitgevoerd, dat een hoog exploratief gehalte
heeft. “Het begint bij het synthetiseren van nieuwe liganden. Dat doe je vanuit een bepaald idee,
een stuk theoretische kennis, computersimulaties. Zodra je zo’n ligand in zuivere en stabiele

“Het mooie is, dat je soms op
onverwachte resultaten komt:
nieuwe pathways, nieuwe eindproducten, die op hun beurt
weer munitie geven voor
nieuw onderzoek.”

een trial-and-error proces, waarbij je met ieder
experiment weer iets meer kennis genereert, iets
meer grip op de materie krijgt. En het mooie is,
dat je soms op heel andere, onverwachte resultaten komt: nieuwe pathways, nieuwe eindproducten, die op hun beurt weer munitie geven voor
nieuw onderzoek.”
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De vakgroep Organische Chemie en Katalyse, onderdeel van het Debye Institute for Nanomaterial Science, is sinds 2011 met de rest van de Utrechtse Science faculteit
ondergebracht in het David de Wied gebouw.

Dringen bij de glovebox
Waar veel van het spannende synthesewerk
plaatsvindt in traditionele zuurkasten (de vakgroep Organische Chemie en Katalyse telt wat
dat betreft zo’n 30 werkplekken voor studenten,
promovendi en post-doc’s), vormen de activiteiten die zich afspelen in de twee gloveboxen
qua ‘excitement’ toch wel de overtreffende
trap. In deze door Salm en Kipp geleverde en
geïnstalleerde Labmaster Pro serie gloveboxen
van MBraun is het mogelijk om veilig (je werkt
immers met hoogtoxische verbindingen), onder
een inerte atmosfeer (het gaspurificatiesysteem
zorgt voor een boxatmosfeer met waardes van
< 1 ppm zuurstof- en vocht) de katalytische reacties uit te voeren. Hierbij kunnen aan de hand
van een PLC met een 7” kleuren touchscreen de
parameters worden ingesteld en gecontroleerd.
Extra optie in deze glovebox is een cold-well.
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Dit is een stikstofgekoeld reactie- en opslagvat
waarin je reacties kunt laten plaatsvinden bij een
temperatuur tot -190 °C. “Afgezien van de zuurstof die we bij dit soort hoogreactieve mengsels
natuurlijk buiten de reactie willen houden, kunnen we bij lage temperaturen (zo rond de -180
°C) beter reacties in de hand te houden, zodat
je gemakkelijker intermediaire producten kunt
isoleren. Vooral voor ons exploratieve onderzoek
is dat ideaal. Je weet wat je erin stopt, en je kunt
achteraf analyseren wat er is gevormd. Maar om
te begrijpen wat er tijdens die reactie is gebeurd,
moet je intermediaire producten kunnen isoleren
om ze te kunnen karakteriseren aan de hand van
bijvoorbeeld NMR. Met deze gloveboxen gaat
dat uitstekend”, stelt Marc-Etienne Moret, die
verwacht op korte termijn nog wel te investeren
in één of twee nieuwe gloveboxen. “Zoals je ziet,
staan de schappen in de glovebox helemaal vol

met materiaal voor experimenten.
Het is nog net geen dringen voor de
glovebox, maar als in de loop van dit
jaar de vier extra onderzoekers, die
ik vanuit de ERC Starting Grant kan
aanstellen, hier werkzaam zijn, dan
is die extra capaciteit hard nodig.”

I N F O R M AT I E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
Vakgroep Organische Chemie en
Katalyse
www.uu.nl/en/research/organicchemistry-catalysis
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Meerlagig celkweekvat
Greiner Bio-One presenteert met de
CELLdisc een nieuw meerlagig celkweekvat dat een groeioppervlak biedt
tot één vierkante meter voor hechtende zoogdiercellen in een minimale
ruimte. Het compacte, robuuste en
cilindrische ontwerp maakt CELLdisc
geschikt voor zowel kleinere testlijnen als voor de automatisering en de
kwantificeerbare schaalvergroting van
massa-celkweek in een omvang van
tussen de 1.000 en 10.000 vierkante
centimeter.
Het innovatieve, ergonomische
ontwerp van CELLdisc vereenvoudigt
de kweek van zoogdiercellen enorm.

Iedere unit wordt geventileerd via een
centraal gelegen gaskanaal dat ervoor
zorgt dat het kweekmedium passief
of actief wordt belucht. Beide in- en
uitgaande gaskanalen bevatten geïntegreerde luchtfilters die samen met
een optimale oppervlaktebehandeling
zorgen voor het ondersteunen van
maximale celgroei.
Het CELLdisc concept vereist slechts
enkele stappen om een kweek te
creëren: vullen met celsuspensie, sluit
de schroefdop, kantel 90° en wacht
tot de vloeistof evenredig verdeeld is.
Dan eenvoudig opnieuw 90° draaien
en rechtop in de incubator zetten.

Vriesdroger voor continue sublimatie
Met de Lyovapor L-300 en
L-200 introduceert Büchi
een nieuw platform voor
vriesdrogen. Terwijl de L-200
ontworpen is voor hoeveelheden tot 6 kg (-55 °C), is de
L-300 de eerste vriesdroger
met onbeperkte capaciteit
(-105 °C). Met twee condensors en geautomatiseerde
hygiënische stoomreiniging
is de L-300 onafhankelijk van
het gesublimeerde volume,
wat een onbeperkte capaciteit mogelijk maakt met ook nog eens geringe
onderhoudsinspanningen.
Beide platforms zijn individueel configureerbaar en kunnen ieder moment
worden aangepast aan veranderde eisen. Met het bijbehorende InfiniteControl kunnen alles procesparameters worden gecontroleerd, zoals de
temperatuur van de condenser, ter hoogte van alle platen en van het
product, alsmede de druk in de vriesdroogkamer. Gebruikers kunnen de
Lyovapor direct op het instrument bedienen of vanaf een werkstation. Monitoring van alle procesparameters is mogelijk vanaf elk denkbaar mobiel
apparaat. De Infinite-Control software biedt dataregistratie, rapportages
op maat, snelle methode-ontwikkeling en realtime grafieken en diagrammen. De Pro-versie biedt daarbij nog de mogelijkheid voor een veilige
stand waarbij het monster wordt beschermd en eindpuntdetectie.

CELLdisc is beschikbaar met 4, 8, 16
of 40 lagen met TC of Advanced TC
oppervlak.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
sales@nl.gbo.com

Levering van
vloeibare stikstof
Voor de levering van vloeibare stikstof biedt Cryo
Solutions met zijn vloot stikstof auto’s een landelijke dekking. Of het nu gaat om 3 liter of om
2.000 liter vloeibare stikstof per keer. Bovendien
kan worden gekozen voor een eenmalige levering
met of zonder vat, bijvoorbeeld voor koudkrimpen of cryo-koken. Ook periodieke leveringen
zijn mogelijk voor bijvoorbeeld huisartsen of biomedische klanten. Deze service kan desgewenst
tot op de afdeling worden doorgevoerd.
Cryo Solutions levert ook droogijs (CO2) en biedt
ook totaaloplossingen rondom vloeibare gassen.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com
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HPV-DIAGNOSTIEK

Maaike Broeders in het PAMM-laboratorium voor medische microbiologie in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Zij maakt voor het aflezen van de slides van de PapilloCheck
test gebruik van de CheckScanner van Greiner Bio-One.

Met het centraliseren van het vanuit het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker testen op HPV-infectie, is veel HPV-werk weggevallen
bij de perifere laboratoria. Omdat de gynaecologen hun patiënten steeds
vaker op HPV laten testen, is die terugval meer dan gecompenseerd. Bij
PAMM (laboratoria voor pathologie en medische microbiologie) maakt men gebruik
van een breed-spectrum HPV-test. Die geeft een gedifferentieerd beeld van zowel de
high-risk HPV’s als de low-risk virussen.

LV33 Greiner-PAMM.indd 30

14-09-17 09:28

31

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

Breed-spectrum testen op HPV
levert meerwaarde op
voor de pathologie bij PAMM

E

erst zien, dan geloven. Zo zou je de
werkwijze kunnen samenvatten waarin
de patholoog en moleculair bioloog in het
laboratorium voor Pathologie bij PAMM
in Eindhoven gezamenlijk tot een optimale diagnose komen. Het zien gebeurt door de pathologen, vooral door de microscoop, waarbij gekeken
wordt naar weefsels en cellen en specifieke
kleuringen op die cellen. Zien zij bepaalde afwijkingen en willen zij hun vermoeden van diagnose
bevestigd zien, of is er aanvullende informatie
nodig, dan gaat de moleculair bioloog aan de slag
met technieken die iets zeggen over het DNA dat
in die cellen zit.
“De volgorde is hierbij altijd hetzelfde. De patholoog neemt het voortouw, en kan in veel gevallen
ook zonder onze inbreng zijn of haar diagnose
stellen. Maar is er aanvullende informatie nodig
voor het vaststellen van de diagnose, prognose of
therapie, dan wordt ook gebruik gemaakt van de
moleculair biologische expertise”, vertelt Judith
Jeuken, sinds 2011 werkzaam bij PAMM als klinisch moleculair bioloog in de pathologie.
Zij is met haar moleculair-biologische achtergrond overigens nog ver in de minderheid ten opzichte van de medisch geschoolde pathologen bij
pathologie: één om zestien. “Maar zo voelt dat
absoluut niet! Sowieso hebben twee pathologen
moleculaire diagnostiek als aandachtsveld, en ze
zijn in die hoedanigheid mijn sparringpartners.
Ook de andere pathologen hebben vanuit de
praktijk uitgebreide ervaring met de moleculaire
diagnostiek, aangezien ze het allemaal aanvragen
voor de door hen te beoordelen samples en de
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PAMM, laboratoria voor pathologie en
medische microbiologie
PAMM is het regionaal centrum voor infectieziektes en pathologie in Zuidoost Brabant. Het laboratorium voor pathologie zit in Eindhoven op het terrein van het Catharina ziekenhuis en het laboratorium voor medische microbiologie is gevestigd
in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Sinds 2000 functioneert PAMM als
stichting onafhankelijk van deze ziekenhuizen en levert ook diagnostische diensten
voor onder andere het Anna ziekenhuis in Geldrop en het Elkerliek in Helmond,
waarvan vorig jaar de afdeling Pathologie is gefuseerd met PAMM. Naast de ziekenhuizen wordt ook samengewerkt met 450 huisartsen, GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken in de regio, die een kleine 900.000 inwoners telt.
In het laboratorium in Eindhoven ligt de nadruk op cytologisch (onderzoek naar cellen) en histologisch (weefselonderzoek) werk. Qua moleculaire biologie is daar het
werk beperkt tot de FISH en het isoleren van DNA uit de binnenkomende materialen
voor de PCR, die verder worden verwerkt op het gezamenlijke PCR-lab in Veldhoven.

uitslagen verwerken in hun uitslagen.”
Het is juist deze klinische relevantie die Judith
Jeuken altijd heel erg heeft aangetrokken en de
belangrijkste reden was voor haar overstap naar
PAMM. Dit na vijftien jaar onderzoek bij het
Radboud UMC, waar ze onder meer de onderzoekslijn moleculaire karakterisering en diagnostiek van (oligodendro)gliale hersentumoren heeft
opgezet en uitgebouwd.

Moleculaire diagnostiek
Het DNA-werk kan worden onderverdeeld tussen
de ‘glaasjes’ en de ‘epjes’. De ‘glaasjes’ staan
voor FISH; fluorescentie in-situ hybridisatie,

waarbij je onder een fluorescentiemicroscoop kijkt naar aangekleurde
chromosoomdelen. Dat aankleuren
gebeurt aan de hand van probes,
van fluorochromen voorziene stukjes enkelstrengs DNA die complementair zijn aan het stukje DNA
van interesse in de cel. Afwijkingen
in het normaal te verwachten aankleuringspatroon zijn karakteristiek
voor een bepaalde pathologie. FISH
wordt veel gebruikt voor karakterisering van bepaalde kankercellen op
basis waarvan bepaald wordt of een ➞

14-09-17 09:28

32

patiënt in aanmerking komt voor een specifieke
therapie. Zo komen patiënten met een Her2/neupositief mammacarcinoom vaak in aanmerking
voor een behandeling met trastuzumab.
Iedere nieuwe targetted-therapie brengt
eigenlijk wel een nieuwe moleculaire test met
zich mee. Dat kan een FISH-test zijn, maar in de
meeste gevallen gaat het dan om een PCR-test,
waar de ‘epjes’ voor staan. “De ontwikkelingen
op dit gebied gaan echt razendsnel. Waar we in
2015 voor Nederland het eerste perifere centrum waren dat overstapte op ‘next generation
sequencing’ (NGS) voor diagnostiek, dienen zich
nu al weer nieuwe generaties apparatuur aan. We
gebruiken NGS vooral voor tumordiagnostiek, en
dus ook bij targetted-therapie, waarbij aan de
hand van de gevonden mutatie een behandelplan
voor individuele patiënten kan worden vastgesteld. Waar we eerder per fragment van interesse
een test in tweevoud moesten inzetten, zet je bij
NGS maar één test in, waarmee je van heel veel
verschillende stukjes DNA in parallel de volgorde
kunt bepalen en dan ook nog in 500- tot meer
dan 1000-voud. Bij de test die wij momenteel
uitvoeren gaat het om 92 fragmenten, dus 92
verschillende stukjes DNA. Dat is ruim, want de
artsen in de ziekenhuizen die wij bedienen, hebben momenteel genoeg aan twaalf fragmenten

“Als anderen interesse in deze uitgebreide
HPV-analyse hebben, kunnen ze monsters
naar PAMM sturen voor deze analyse.”

die onderdeel uitmaken van vijf verschillende genen. We kunnen naar
meer kijken, maar dat levert op dit
moment alleen mutaties op, waar ze
verder nog niets mee kunnen doen.
Daarom hebben we er voor gekozen
om alleen data te analyseren en te
rapporteren die voor de behandeling
relevant zijn. Als de patholoog of
arts meer wil weten, dan openen we
de datafile en extraheren de rest van
de data voor rapportage”, vertelt
Judith.

Dringen op de chip
Er worden steeds nieuwe mutaties
ontdekt en iedere nieuwe targettedtherapie komt met een nieuwe
moleculaire test. Fragmenten om
die nieuwe mutaties te analyseren
kunnen worden toegevoegd aan de

bestaande set. Daar zit wel een pragmatische
begrenzing in: “Je wilt die set niet oneindig
groot hebben, want op de chip waarop de run
wordt uitgevoerd, kunnen maar een beperkt
aantal fragmenten worden gelezen. Als ik dat
aantal veel groter maak, kunnen er bijvoorbeeld
monsters van maar twee patiënten op een chip,
terwijl dat er nu zes zijn. Dat maakt de analyse
per patiënt direct een stuk duurder. Je kunt er
ook voor kiezen om dan meerdere testen te
laten lopen, maar dat maakt alles weer een stuk
complexer.”
Kostenefficiëntie heeft ook invloed op de doorlooptijd, maar is daarin niet allesbepalend. “Wij
runnen twee keer in de week. Qua efficiency
heeft één keer per week inzetten de voorkeur,
maar dan moeten patiënten te lang wachten
op de uitslag. Dit type tumordiagnostiek is vrij
acuut; de patiënt is echt aan het wachten op de
uitslag om de meest geschikte therapie te kunnen starten. In overleg met de kliniek kom je dan
uit op een hogere testfrequentie”, zegt Judith.

Niet minder, maar meer HPV testen

Klinisch moleculair bioloog in de pathologie Judith Jeuken kan bij PAMM vanaf ieder beeldscherm de
resultaten van de PapilloCheck test van Greiner Bio-One oproepen, waarmee 18 high-risk en 6 low-risk HPVvarianten kunnen worden vastgesteld.
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Minder acuut, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de PCR-testen voor het detecteren van
bepaalde typen van het HPV-virus in uitstrijkjes.
Ontwikkelingen in de aanpak van het bevolkingsonderzoek (BVO) naar baarmoederhalskanker,
en de manier waarop gynaecologen tegen deze
test aankijken hebben enerzijds een negatieve
en anderzijds een positieve invloed gehad op het
aantal HPV-testen dat bij PAMM wordt uitgevoerd.
“Bij het BVO nieuwe stijl wordt standaard bij
ieder uitstrijkje met een test gekeken of er sprake
is van een HPV-infectie. Is dat het geval, dan
gaan ze pas kijken of er afwijkende cellen zijn.
Is dat het geval, dan volgt in een aantal gevallen doorverwijzing naar de gynaecoloog of een
vervroegd herhaaluitstrijkje. Dit levert heel wat
extra testwerk op, maar omwille van kostenefficiëntie is dat werk voor Nederland in vijf
locaties gecentraliseerd, zodat voor het gros van
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In het laboratorium voor Pathologie bij PAMM in Eindhoven vinden in het kader van de cytologische en histologische bepalingen veel
kleuringen plaats.

de periferie, waaronder wij, al die BVO-testen
zijn weggevallen. Dit geldt ook voor het werk
van de analisten bij cytologie, die eerder van alle
BVO-uitstrijkjes de cellen bekeken. Wij hebben
hierop geanticipeerd door de analisten ook voor
andere taken in te zetten, zoals het assisteren bij
puncties. Punctiemonsters werden eerder pas in
het lab beoordeeld op representativiteit. Was dat
niet het geval, dan moest er weer een afspraak
worden gemaakt voor een nieuwe punctie. Nu
kijken analisten op locatie direct naar het preparaat en stellen vast of er voldoende cellen zijn
voor een representatieve diagnose en kunnen ze
meteen aangeven of er opnieuw moet worden
geprikt”, vertelt Judith.
Min of meer parallel aan de ontwikkelingen rond
het BVO zijn ook de richtlijnen van de Nederlandse Gynaecologen Vereniging (NVOG), veranderd.
Als HPV zo belangrijk is, dan moet in de uitstrijkjes die gynaecologen bij hun patiënten maken
ook meer naar HPV worden gekeken zo is de
gedachte. Dat levert PAMM veel extra aanvragen
voor HPV-diagnostiek. Naar schatting zo’n 4.000
per jaar, een bijna verdrievoudiging ten opzichte
van enkele jaren geleden.

Een brede blik op HPV
De voor het BVO gebruikte, meer algemene
testen zeggen alleen of de gevonden HPV-variant
high-risk positief of negatief is, en beperken
zich daarbij doorgaans tot de HPV-16 en -18
varianten, die het meest indicatief zijn voor de
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ontwikkeling van tumoren. Maar daarbij doe je
je volgens Judith als diagnostisch centrum tekort.
“Uit het scala van HPV-varianten is nog veel meer
relevante diagnostische informatie te halen. In de
eerste plaats gaat het niet altijd om uitstrijkjes.
We testen bij pathologie ook veel op weefsel dat
in formaline is gefixeerd en in een paraffineblok
is verwerkt. Het DNA dat je daar uit haalt bestaat
echter niet meer uit mooie lange ketens, maar uit
kortere fragmentjes. Ook dat materiaal willen wij
kunnen analyseren met onze HPV-test. Bijvoorbeeld voor cervix-tumoren; daarvan willen ze ook
weten of er HPV-16 of -18 inzit. Dat kun je met
een PCR doen, maar als je zo’n klein fragment
DNA hebt, kun je dat niet zomaar gaan PCR-en.
Daarvoor is een kort PCR-fragmentje nodig,
zodat ik dat paraffine-DNA ook betrouwbaar kan
analyseren. In de tweede plaats willen we ook de
low-risk HPV kunnen detecteren. Hierdoor kan je
bijvoorbeeld een condyloom, een seksueel overdraagbaar wratje, diagnosticeren wat belangrijk
is voor de juiste behandeling.”
De PapilloCheck van Greiner Bio-One was hiervoor de ideale kandidaat, niet in de laatste plaats
omdat deze test voor 18 high-risk en 6 low-risk
HPV-varianten. De test is uitgebreid gevalideerd
en goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging
voor Pathologie (NVPP), een belangrijke vereiste
voor PAMM. Bovendien maakt de test gebruik
van relatief korte PCR-fragmenten waardoor de
test geschikt is voor de analyse van gefixeerd
materiaal. Omdat hierin ook automatisch de

typeringen zitten, zie je niet alleen
dat het monster bijvoorbeeld HR+
is, maar kun je ook individueel
aflezen welke HPV-types er bij de
infectie betrokken zijn, zowel wat
betreft de high-risk als de low-risk
varianten. De check gebeurt hierbij
in vijfvoud. Er zijn in totaal 160
spots, met naast vijf spots voor elke
variant nog vijf controles: of er DNA
in het monster zit, of alle spots effectief aanwezig zijn, of hybridisatie
heeft plaatsgevonden, of de PCR
goed verlopen is en of de chip juist
georiënteerd is. “Deze test geeft
zeer eenduidige resultaten, zowel
wat betreft het aflezen van de chip
als de kwantitatieve data. En als er
eens iets verkeerd is gegaan –PCR is
op dit moment nog best veel handwerk– geven de controlespots haarfijn aan waar het fout is gegaan.”

Interesse in uitgebreide
HPV-analyse?
PAMM heeft wat betreft de HPVanalyse een vrij unieke positie in
Nederland doordat er getest wordt
op zowel low-risk als high-risk HPV
met daarbij een directe typering
van de betrokken HPV-types. Een
test die bovendien geschikt is voor
het gebruik van zowel cytologisch
als formaline gefixeerd materiaal.
Judith kan zich goed voorstellen
dat ook in andere ziekenhuizen die
informatie van klinisch belang kan
zijn voor pathologen of andere clinici. “Als anderen interesse in deze
uitgebreide HPV analyse hebben,
kunnen ze die monsters naar PAMM
sturen voor deze analyse. Er is altijd
wel ruimte op de chip om monsters
van externen te analyseren.”
I N F O R M AT I E

Greiner Bio-One
www.gbo.com
PAMM
www.pamm.nl

■
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CRYOGEEN VRIEZEN

CSK neemt in Wageningen
nieuwe laboratoria en
proeffabriek in gebruik
CSK Food Enrichment heeft net voor de zomer middenin de Food
Valley, in het Plus Ultra gebouw op de Wageningen Campus,
nieuwe research- en applicatielaboratoria en een complete proeffabriek in gebruik genomen. Hier vindt toegepast onderzoek plaats
aan bacteriën voor startercultures voor de productie van zuivelproducten
als kaas, yoghurt en kwark. Die bacteriecultures worden op grote schaal
geproduceerd in de vorig jaar officieel geopende fabriek in Leeuwarden.

L

ekker hè, zo’n stukje Goudse kaas uit het
vuistje? Hulde wat dat betreft voor de
kaasmakers, maar ook voor de producent
van de startercultuur, een bacteriemix
waarmee de fermentatie van de kaas op gang
wordt gebracht. Deze cultures zetten namelijk
niet alleen de productie in gang, maar bepalen
ook voor een belangrijk deel de smaak en textuur
van het eindproduct. In het geval van de Goudse
kaas, zal dat naar alle waarschijnlijkheid CSK zijn,
dat in Nederland het enige bedrijf is dat dergelijke cultures kweekt en wereldwijd marktleider is
in halfharde kazen als de Goudse.
CSK staat voor Coöperatieve Stremsel- en
Kleurselfabriek. Het bedrijf werd in 1905 in
Leeuwarden opgericht door zuivelproducenten
voor de productie van zuivelingrediënten voor
gefermenteerde zuivelproducten, zoals kleurstoffen, stremsel en later ook de gele polyvinylacetaatlaag die dient als kaascoating. Sinds de
negentiger jaren van de vorige eeuw produceert
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het bedrijf ook startercultures, na overname van
de collectie bacteriecultures en de productiefaciliteiten in Ede van het toenmalige Nederlands
Instituut voor Zuivelonderzoek (nu Nizo Food
Research). De in de loop der tijd ontwikkelde
strategie om vanuit de combinatie van klantspecifieke oplossingen met een grote expertise in
zuiveltechnologie te komen tot hoogwaardige
producten, en daarbij ook succesvol exportmarkten te exploreren, maakte uitbreiding van de
productiecapaciteit nodig. Hiervoor is een fabriek
gebouwd met een driemaal zo grote capaciteit.
Die nieuwe fabriek staat in Leeuwarden, bij de
andere CSK-fabrieken voor de productie van
ondermeer stremsel en de kaascoating.
Ofschoon de fabriek al enkele jaren geleden is
gebouwd, en vorig jaar officieel is geopend, is de
productie van de bacteriecultures nog niet volledig overgezet naar Leeuwarden. “We willen zeker
weten dat we in Leeuwarden exact hetzelfde
maken als in Ede. Natuurlijk zorg je er dan voor

om precies dezelfde ingrediënten te
gebruiken en dezelfde procesparameters in te stellen. Maar desondanks lopen de processen soms net
weer iets anders, zit er variatie in.
Bovendien kan je in tegenstelling
tot bijvoorbeeld chemicaliën niet
direct aan de hand van analytische technieken opbrengsten en
zuiverheden bepalen. Wij kunnen

Bacteriestammen met de
juiste eigenschappen kunnen we vinden in onze
schatkist, een verzameling
van een paar duizend
bacteriestammen, die
we bewaren bij -196 °C.
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Bert Hafkamp, bij CSK Food Enrichment verantwoordelijk voor de pilot plant en de installaties, laat een tray met de bij -196 °C ingevroren bacteriestammen zien.

naast de vereiste microbiologische
controles ook een controle uitoefenen op basis van het effect van die
bacteriecultures in eindproducten.
Dus maken we met batches uit
zowel Ede als Leeuwarden kaas of
yoghurt, en laten die producten
testen door een sensorisch panel.
Constateren zij geen onderscheid,
dan kan de productie van de betreffende bacterie worden voortgezet in
Leeuwarden. Zijn er wel verschillen,
dan passen we de procesparameters
aan en beginnen we opnieuw. Daar
kan best veel tijd in gaan zitten,
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vooral bij cultures die smaak geven aan de kaas.
Kaas moet namelijk rijpen, en dan ben je als
snel zes maanden verder. Met ons uitgebreide
assortiment aan bacteriecultures zijn met zo’n
migratieproces dan jaren gemoeid. Maar in de
loop van volgend jaar is dat naar verwachting
afgerond”, vertelt Bert Hafkamp. Hij is laboratoriummanager bij de R&D-vestiging van CSK
in Wageningen en is daar verantwoordelijk voor
het applicatielab, met name de pilot plant, de
technische installaties en de customer service.
Ook deze R&D-faciliteiten zijn onlangs vanuit
Ede verhuisd, ook al vanwege de groei. Voor
R&D is echter de keuze gemaakt om in de Food
Valley Ede-Wageningen te blijven.

Schatkist vol bacteriën
Het onderzoek bij CSK staat in het teken van de
toepassing van nieuwe bacteriecultures voor de
innovatie van zuivelproducten op het gebied van
met name smaak en textuur, maar ook bioconservering en procesoptimalisering. Het belangrijkste
ingrediënt in deze zijn de melkzuurbacteriën,
die aan de basis staan van de productie van
kazen en yoghurts door melk te verzuren waarbij
lactose wordt omgezet in lactaat. Daarnaast zijn
er vele eigenschappen van bacteriën die kunnen bijdragen aan de smaak en textuur van het
eindproduct.
Die onderzoeksvragen kunnen gericht komen
➞
van zuivelproducenten of worden meer alge-
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meen bepaald door markttrends. Een trend bij
yoghurts is bijvoorbeeld naar dikker en milder.
“Wij gaan dan op zoek naar de bacteriestammen die de juiste eigenschappen hebben om dat
het beste te kunnen realiseren. Hiervoor kunnen
we uit onze schatkist putten. Dit is een in de
loop van de tijd opgebouwde verzameling van
een paar duizend bacteriestammen, die we bewaren bij -196 °C in drie cryogene opslagvaten
van Cryo Solutions. In een database hebben we
van al die stammen de belangrijkste eigenschappen verzameld en zo kunnen we tot een eerste
selectie komen van bacteriën die de gevraagde
eigenschap het beste tot expressie brengen.
In het geval van de dikkere yoghurt heb je een
bacterie nodig die exopolysacchariden maakt,
hele lange suikerketens die er voor zorgen dat
de yoghurt wat dikker wordt. Als je die hebt
gevonden –dat kan er eentje zijn, maar vaak zijn
het er een paar– dan gaan we testen of de bacterie ook doet wat we willen. Dat doen we heel
pragmatisch door het betreffende zuivelproduct te maken: yoghurt, kwark en andere vers
gefermenteerde zuivelproducten doen we zelf
in Wageningen; de productie van kaas hebben
we uitbesteed. Als dat goede resultaten oplevert
en het veiligheidsdossier op orde is, dan kan
de bacterie in productie worden genomen.
Hierbij optimaliseren we eerst op kleine schaal
het proces in het laboratorium en daarna in de
pilot plant, waarna de uiteindelijke productie
in Leeuwarden plaatsvindt. Feitelijk hebben we
dan een halffabrikaat, dat je kunt mengen met
andere halffabrikaten tot een nieuw product,
waarmee klanten die iets dikkere yoghurt kunnen produceren.”

Het opkweken van de bacteriën en het ontwikkelen van nieuwe recepturen begint altijd op laboratoriumschaal. Ook voor Juul Willemsen is dit een uitdagende klus.

gebruik van die rijkdommen.
Ook vindt er extra onderzoek plaats aan de stammen die al in de schatkist zitten, bijvoorbeeld als
je op zoek bent naar bacteriën die een component kunnen maken die verantwoordelijk is voor
een bepaalde smaak. “We beginnen dan met
literatuuronderzoek naar welke bacterie de mogelijkheid heeft om die metabole route te volgen
naar die component. De soms wel 200 bacteriën
die dat oplevert, kweek je op en worden beoordeeld. Dat is puur screeningswerk. Zit daar wat
tussen, dan zoek je aan de hand van analytische

technieken de bevestiging of dit ook
daadwerkelijk die specifieke component is”, vertelt Bert Hafkamp.
Dan ben je er nog niet, want afgezien dat het beestje veilig moet
zijn, zal het ook in combinatie met
andere stammen zijn specifieke
eigenschap moeten behouden en
andere eigenschappen niet negatief
mogen beïnvloeden. Dat is vaak
een heel gepuzzel en verklaart het
relatief grote aandeel onderzoekers

Exploratief
Er belanden nog regelmatig nieuwe bacteriestammen in de schatkist. CSK werkt met
universiteiten van over de hele wereld samen in
biodiversiteitsprojecten, waarbij op afgelegen
plekken stammen worden geïsoleerd en gekarakteriseerd uit artisanale producten. Zit daar een
eigenschap tussen die van nut kan zijn voor CSK
dan wordt de stam naar Wageningen gestuurd
en in de cryovaten opgeslagen. Hierbij wordt
conform het Nagoya Protocol gewerkt. In dit
protocol staan afspraken over de toegang tot
genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke
verdeling van voordelen die voortkomen uit het
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De drie cryogene vaten van Cryo Solutions waar CSK de schatkist –de collectie van enkele duizenden bacteriestammen– bij -196 °C bewaart.
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dat werkzaam is bij CSK: bijna een kwart van de
180 medewerkers.

het Cryo-Xiltrix alarm- en monitoring
systeem. Hiermee kunnen alarmen
worden doorgegeven aan een meldkamer en/of individuele gebruikers
en kan van afstand in het systeem
worden gekeken.
Alle koelcellen en vriescellen zijn
aangesloten op een centrale unit
in de technische ruimte. Voordeel
ten opzichte van losse vriezers is
dat er geen lokale warmte-ontwikkeling is bij de vriezers zelf: al
de warme lucht gaat direct vanuit
de technische ruimte naar buiten.
Dit bespaart uiteindelijk een hoop
koelcapaciteit in de laboratoria en
de pilots

Food grade pilot plant
Van de pakweg 45 onderzoekers werkt ruim
tweederde in de onderzoeks- en applicatielaboratoria op de eerste en tweede verdieping. Die
ruimtes zijn ingedeeld in een bacteriofaagvrij en
een bacteriofaagrijk gebied. Afgezien van deze
zonering is er ook voor gezorgd dat medewerkers
niet zomaar in hun labjas van de ene naar de andere ruimte lopen. Hiervoor zijn er verschillende
typen labjassen. Bij microbiologie mag je alleen
naar binnen met een jas met een wit kraagje; op
de bovenste verdieping in het faagrijke gebied
moet je een jas met een groene kraag dragen.
Ook voor de pilot plant, waar acht mensen zich
bezighouden met de versbereidingen en de
fermentaties is er een jassenbeleid. In het schone
deel van de pilot, mogen alleen mensen werken
die een labjas met een blauw kraagje dragen. In
het ‘vieze’ deel (waar de grondstoffen zijn opgeslagen en mediumbereiding wordt uitgevoerd)
is het kraagje geel. In de food grade pilot plant,
waarvan de FSSC22000-certificering gepland
staat voor begin 2018, kunnen momenteel 100
liter kweken worden gemaakt. In de toekomst zal
er ook een fermentor van circa 1000 liter worden
geplaatst. Daarnaast zijn er zes vaten om verse
producten als yoghurt, kwark, zure room en
twarog te maken.
De pilot plant is letterlijk een fabriek in het klein,
en moest in Wageningen in een lege proceshal
worden ingebouwd. “Voor voorzieningen als
stoom en ijswater, die in Ede vanuit het procesgedeelte via een leiding binnenkwamen, moesten
we een hele installatie laten aanleggen. Daarnaast hebben veel aandacht besteed aan het ontwerp van de faciliteiten voor vloeibare stikstof,
die voor onze processen van cruciaal belang zijn.
Hierbij hebben we vanuit de door gasleverancier
Air Products geleverde bulktank van 6 kuub, die
naast het gebouw staat in het gassenhok, een
circa 70 meter lange vacuüm geïsoleerde leiding
aangelegd, die in drie afzonderlijke ruimtes onder andere de apparatuur van vloeibaar stikstof
voorziet. Omdat we zowel in Ede als Leeuwarden
goede ervaringen hebben met Cryo Solutions en
hun samenwerking met Air Products, hebben we
ook voor onze proeffabriek de cryogene installatie door dit bedrijf laten ontwerpen en aanleg-
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Diane Hek en Tiffany Williams bij de vaten waar verse producten als
yoghurt en kwark kunnen worden gemaakt.

gen, alsmede het verhuizen van een deel van de
installatie vanuit Ede. Bovendien voorzien ze in
het onderhoud en een 24-uurs backup service”,
vertelt Bert Hafkamp.

Cryogene installatie
In de eerste ruimte die van buitenaf gezien
door de leiding met vloeibare stikstof wordt
aangedaan staat de pelletizer. Hiermee worden
de bacterieconcentraten, die zijn geproduceerd
in de kweekfermentor, ingevroren tot -196 °C.
Deze ruimte, waar veel handmatige handelingen
plaatsvinden, is uitgerust met een speciale noodafzuiging waarmee in het geval van een daling
van het zuurstofniveau de ruimte direct 12,5 keer
per uur kan worden ververst. Dit apart aangelegde ventilatiecircuit is geclassificeerd volgens
SIL-1, een norm voor veilig werken.
Net als bij de andere twee faciliteiten is de
toegang tot de ruimte voorzien van een stoplicht,
dat op basis van zuurstofdetectie op groen of op
rood staat. Evenals de noodstop in de ruimtes
zijn deze gekoppeld aan een centrale PLC.
De tweede toepassing is een cryogene backupfaciliteit voor de -40 °C vriezers. In de derde
ruimte, zichtbaar door een glazen wand vanuit de
pilot fabriek, staan drie MVE1400 cryogene vaten
waarin de schatkist met duizenden bacteriecultures is opgeslagen. Het nieuwste vat is voorzien
van een CryoFill vulautomaat en is gekoppeld met

Omzichtig
Waar met de cryogene installatie
de zuivere bacteriestammen onder
optimale omstandigheden worden bewaard, is het zaak om ze,
eenmaal in ontdooide toestand, net
zo zuiver te houden. “Het kweken
van bacteriën lijkt van afstand een
saaie routinematige klus. Maar de
uitdaging zit hem in het goed opleveren van de recepten en om daarbij
die kweek zonder besmetting, met
hoge opbrengsten voor elkaar te
krijgen. Je bent daar heel technologisch mee bezig met best wel
complexe apparatuur. En het komt
ook allemaal heel kritisch. Want we
streven bij een gemiddelde cultuur
van 1010-1011 bacteriën/gram naar
maximaal 500 vreemde, niet-melkzuur bacteriën en dan ook nog eens
minder dan één gist of schimmel of
enterobacterie of staphylococcus
per gram concentraat. Dat is, net
als het vriezen, gewoon topsport!”,
aldus Bert Hafkamp.
I N F O R M AT I E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
CSK Food Enrichment
www.cskfood.com/nl
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Snelle gasanalyse met
mobiele Micro GC

Voor het toepassen van een snelle en nauwkeurige gasanalyse in het veld, in het lab of in een on-line omgeving is de
Agilent 490 Micro GC de perfecte oplossing. Gecombineerd met de “field case”, voorzien van gasflessen en batterijen,
en de aansturing via een tablet of smartphone is een gasanalyse mogelijk in seconden binnen of buiten het lab.
Meer informatie? Neem dan contact op met Da Vinci Laboratory Solutions via telefoonnummer 010-258 1870
of bezoek de website: www.davinci-ls.com.

Boosting laboratory efficiency
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Veiligheid boven alles
TwinGuard vriezers van Panasonic leveren een
onovertroffen niveau van veiligheid dat van
cruciaal belang is voor de opslag van waardevolle biologische samples. Daarnaast bieden ze
een uitzonderlijk gebruiksgemak en datamonitoring.
Alle modellen uit de TwinGuard serie zijn uitgerust met het Dual Cooling Systeem. Dankzij
twee onafhankelijke koelsystemen weten TwinGuard vriezers een uiterst stabiele en uniforme
omgeving met een ultralage temperatuur van
-86 ºC te handhaven. Mocht één koelsysteem
onverwacht uitvallen, dan zorgt het andere
systeem ervoor dat de monsters veilig bewaard
blijven.
De modellen zijn geüpdatet met onder andere
een LCD-touchscreen en USB-poort.
De volledige TwinGuard serie is verkrijgbaar in
vier modellen:
• 728 liter kast MDF-U700VX-PE
• 519 liter kast MDF-U500VX-PE
• 715 liter vrieskist MDF-DC700VX-PE
• 575 liter vrieskist MDF-DC500VX-PE

Benchtop NMR voor QC
De nieuwe MQC+ benchtop NMR analyzer van
Oxford Instruments meet olie, vet, water en fluor in
een verscheidenheid aan monsters, en is helemaal
toegerust voor kwaliteitscontrole. Een analyse met
behulp van de MQC+ duurt van enkele seconden tot
enkele minuten, wat betekent dat een groot aantal
monsters snel en efficiënt kan worden verwerkt.
Aangezien NMR-signalen in het gehele monster
worden gegenereerd, en niet alleen aan het oppervlak, zijn nauwkeurige metingen gewaarborgd.
Daarbij blijft het monster intact, zodat monstermateriaal weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld
andere analyses. Vermalen of andere vormen van
monsterbereiding zijn overbodig. Monsters worden
direct overgebracht in een monsterbuis, geconditioneerd en vervolgens geanalyseerd. Oplosmiddelen
of andere chemicaliën zijn dus ook niet nodig bij
gebruik van de MQC+ NMR-methode. Dit levert
een aanzienlijke besparing op ten aanzien van afvalverwerking, opleidingskosten en zuurkastruimte.
De MQC+ NMR analyzer is ontworpen vanuit de
gedachte dat vrijwel iedereen in het lab er eenvoudig mee moet kunnen werken. Dat scheelt tijd
en vergroot de flexibiliteit. Laboranten zullen snel
vertrouwd zijn met de MQC+. De software biedt
stapsgewijze begeleiding met heldere aanwijzingen
op het scherm. Een lichtindicator rond de ingang
van de monsterkamer geeft duidelijk de status aan.
De aanwijzingen op het scherm kunnen worden
aangepast, en weergegeven in elke taal.
Veel industrietakken vereisen het snel, nauwkeurig, betrouwbaar en eenvoudig meten van de
hoeveelheid viskeuze of vloeibare componenten
in aanwezigheid van andere vaste materialen. De
MQC+ voldoet hieraan en draagt daarmee bij aan
een consistenter fabricageproduct, betere procescontrole en lagere kosten.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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Panasonic Biomedical Sales Europe
biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

Pipettips voor optimale prestaties
De Diamond filtertips zijn ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd voor Gilson’s Pipetman. Ze
zorgen voor een optimale prestatie van deze
pipet over de volledige volumereeks en spelen
een cruciale rol bij het voorkomen van ‘aerosolborne’ verontreiniging.
De voordelen:
• Nauwkeurig en precies.
• Geoptimaliseerde geometrie en zuiver polypropyleen materiaal zorgen door volledige
afgifte voor consistente resultaten.
• Geen risico op verontreiniging: Diamond tips worden vervaardigd in een cleanroom.
• Gamma ray gesteriliseerd. Indicatorpunten gebruikt op Gilson’s producten ondergaan
een onomkeerbare kleurverandering bij sterilisatie.
• Gegarandeerd vrij van DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, pyrogenen en sporen van metalen.
• Volledige traceerbaar.
• Eenvoudige identificatie met een kleurcodering.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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1984
BioTek introduceert de eerste geautomatiseerde
reader met ingebouwde printer.
2016
BioTek introduceert de uiterst snelle
Synergy Neo2 multi-mode reader met
gepatenteerde Hybrid Technology.

Marktleider in microtiterplaat
technologie sinds 1981

www.biospx.com | info@biospx.com | telefoon: 0294-760088
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Geautomatiseerde GC-fractionering
Gaschromatografie (GC) is een superieure techniek voor het scheiden van
vele verbindingen. De fractionering van componenten afkomstig van een
GC-analyse vereist echter een complexe opstelling en staat slechts toe een
beperkt aantal fracties te verzamelen. Daarom wordt een post-column
fractionering na vloeistofchromatografie bij voorkeur toegepast.
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft in samenwerking met Da Vinci
Laboratory Solutions een GC-fractioneringsapplicatie ontwikkeld: de DVLS
GC Fractionator, waarmee het wel mogelijk is een GC-chromatogram per
piek op te vangen in afzonderlijke fracties. Belangrijk onderdeel van de
applicatie is de XYZ sampler gecombineerd met de Da Vinci smart grip en
software die het fractioneringsproces helemaal automatiseert. In de software kan je aangeven of je 2 of 10 ml vials gebruikt, of dat je de fracties
wilt verdelen in 96- of 394-well’s platen. De software zorgt ervoor dat
bij herhaald injecteren iedere keer de betreffende component in dezelfde
fractie terechtkomt.
In een eerdere editie van LabVision heeft Jeroen Kool, universitair docent bij de onderzoeksgroep Biomoleculaire Analyse binnen de
afdeling Bioanalytische Chemie aan de VU, de ontwikkeling van deze applicatie toegelicht.
De belangrijkste toepassing die Jeroen Kool voor GC-fractioneren ziet is NMR van bijvoorbeeld oliemengsels. “Met NMR kun je tot een
absolute confirmatie van de structuur van een component komen. In tegenstelling tot massaspectrometrie, waarmee je met de molmassa of –door gebruik van de allernieuwste MS-apparatuur– met de accurate massa alleen de brutoformule kunt bepalen. Dan weet je nog
steeds niet waar al die C-H-tjes precies zitten. En in de olie-industrie zijn vele isomeren met dezelfde molmassa geen zeldzaamheid. Je
kunt met GC-fractioneren alle verbindingen van een oliemengsel opvangen om er NMR mee te gaan doen.” Maar ook in de milieuwereld
ziet hij kansen.
Neem voor meer informatie contact op met Da Vinci Laboratory Solutions.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Celkweek producten met
cell-repellent oppervlak
Producten met cell-repellent oppervlak maken deel uit van de CELLSTAR productlijn. Het celafstotende effect van dit oppervlak wordt bereikt door een stabiele
chemische modificatie van het kunststof. Deze modificatie voorkomt zelfs hechting
van semi-hechtende en hechtende cellijnen zoals macrofagen. Dit in tegenstelling
tot de conventionele CELLSTAR producten voor suspensiekweek.
Het oppervlak remt zeer efficiënt de interactie tussen de celkweek producten en
de cellen. Hierdoor wordt de vorming gestimuleerd van sferoïden, die een steeds
grotere rol spelen bij bijvoorbeeld 3D-modellen in het farmaceutische onderzoek.
Daarnaast stimuleert het oppervlak de vorming van embryoid bodies , niet-hechtende celclusters die een belangrijke rol spelen bij het kweken van stamcellen.
De CELLSTAR producten zijn vrij van detecteerbare DNases, RNases en humaan
DNA, bevatten geen detecteerbare endotoxinen of cytotoxische bestanddelen, zijn
steriel en twee jaar houdbaar. De cell-repellent producten zijn in diverse varianten
platen, flessen en schalen leverbaar.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
sales@nl.gbo.com
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PROCES R&D

DSM-spin-out InnoSyn
slaat vleugels uit met
R&D-services proceschemie
InnoSyn heeft sinds 1 mei 2017 de activiteiten voortgezet van het
DSM Innovative Synthesis Research Center, dat onderdeel was van
DSM Chemical Technology R&D. Het zelfstandige bedrijf biedt vanuit
de vertrouwde laboratoria op de Brightlands Chemelot Campus hoogwaardige R&D-services op het gebied van proceschemie, van synthese op labschaal tot aan de implementatie op industriële schaal.

W

ilco Peeters heeft het nog nooit
zo druk gehad als in de afgelopen
maanden. Sinds de verzelfstandiging van de pioniersclub van het
voormalige DSM Research, waar hij al meer dan
dertig jaar werkt, vinden steeds meer bedrijven
de weg naar InnoSyn BV. “Met InnoSyn hadden
we al naamsbekendheid opgebouwd, want die
naam gebruikten we bij het DSM Innovative Synthesis Research Center al voor de activiteiten voor
externe, niet-DSM bedrijven. Activiteiten die de
laatste jaren al toenamen, maar sinds we bedrijfsmatig los staan van DSM, is daar echt een flinke
boost in gekomen”, aldus de fermentatie-expert.
Eenzelfde soort omslag voltrok zich bij hemzelf
en zijn 43 collega’s, die allemaal zijn blijven
werken bij InnoSyn. “Na het bekend worden van
de plannen van DSM werden mensen toch een
beetje mopperig, vooral vanwege de onzekerheid. Zodra echter duidelijk was dat we met
alle medewerkers als zelfstandig bedrijf verder
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konden gaan, is een nieuw elan ontstaan. Meer
ondernemerschap, meer nadenken over nieuwe
kansen, ook buiten je eigen expertiseveld. Als
je daar nu –amper drie maanden na 1 mei (het
interview vond plaats in juli; red.) op terugkijkt,
is het verbazingwekkend hoe snel dat omslagproces zich heeft voltrokken. Vooral als je beseft dat
nagenoeg iedereen hetzelfde, zeer specialistische
werk is blijven doen!”

Brede mix van expertise
InnoSyn is –simpel gezegd– een club die moleculen maakt en/of de route naar een molecuul
ontwikkelt. Het bedrijf onderscheidt zich daarbij
van vele anderen doordat het zich niet beperkt
tot het bedenken van het recept om iets te maken, maar ook expertise heeft om de opschaling
tot een succes te maken. InnoSyn heeft hiertoe
een eigen mini-plant, nu nog iets verderop op de
campus, maar binnenkort in een gebouw naast de
laboratoria.

“In de oude tijd waren
we altijd al een beetje een
buitenbeentje, deden wilde
dingen. Dat gevoel is weer
helemaal terug!”

Een rondje langs de laboratoria
geeft een goed beeld van de verscheidenheid van expertisevelden
waarmee InnoSyn het onderscheid
wil maken in hun dienstverlening.
Biokatalyse –het gebruik van
enzymen voor syntheses– speelt
zich af in het moleculaire en het
microbiologische laboratorium voor
het ontwikkelen van de enzymen.
En in het verlengde daarvan, in het
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Wilco Peeters, fermentatie-expert bij InnoSyn, in het fermentatielab waar hij enzymen voor biokatalytische processen opschaalt tot kilohoeveelheden.

biotechnologische proceslab waar
de enzymen aan het werk worden
gezet. Aan de andere kant van de
verdieping is een totaal andere setting, met experimentele reactoropstellingen in de zuurkasten waarin
flowchemie plaatsvindt. Sommige
van deze reactoren zijn door InnoSyn zelf ontwikkeld en zijn bij een
externe partij custom-made 3D in
metaal geprint. Dan zijn er ook nog
laboratoria waar meer het klassieke
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organische werk plaatsvindt, maar ook daar met
een focus op expertises: chemische katalyse
en kristallisatie. Ook is er een ruimte met twee
fotochemische reactoren, waar sinds een jaar
fotochemie als expertiseveld wordt ontwikkeld.
Op de begane grond is er dan nog een club die
zich toelegt op de grootschalige processen, de
opschaling. Dit lab heeft meer iets weg van een
analyselab: “Je hoeft hier de chemie niet meer uit
te zoeken, maar je moet wel goed meten wat er
in gaat en wat er uit komt. De spec's van hoofden bijproducten zijn essentiële ingrediënten in

de rapportage naar onze klanten”, licht Wilco
Peeters toe.

Alles onder één dak
De klanten van InnoSyn zijn terug te vinden in
allerlei markten. In de eerste plaats de farma,
waarvoor in de DSM-tijd al veel interne, maar
ook externe projecten werden gedraaid. Sterk in
ontwikkeling zijn food & feed, alsmede flavours
& fragrances. En ook komt er steeds meer werk
op het gebied van materialen, niet in de laatste
plaats omdat op de Brightlands Chemelot
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Alle belangrijken stammen
en enzymen zijn opgeslagen in -80 °C vriezers van
Panasonic.

Campus veel bedrijven zijn gevestigd die zich op
deze producten toeleggen.
Die verscheidenheid aan klanten kan worden
bediend, omdat volgens Peeters InnoSyn in staat
is om zo’n beetje elk molecuul te maken dat
je kunt bedenken. “Omdat wij al die expertise
onder één dak hebben, kunnen de medewerkers
hun kennis en kunde onderling uitwisselen. Als
de ene vastloopt met zijn syntheseroute, dan
kan de ander bijspringen, met vaak een andere
invalshoek, om tot de beste route te komen. Ben
je heel goed in flowchemie, maar je hebt geen
verstand van biokatalyse, dan zul je een aantal
mogelijkheden nooit kunnen toepassen omdat je
niet de beschikking hebt over al die kennis.”
Eenzelfde koppeling van expertise zie je tussen
het lab en de mini-plant. “In de mini-plant kunnen we direct syntheses opschalen die we op
het lab hebben ontwikkeld. Vervolgens kunnen
onze eigen mensen bij de klant dat hele proces
implementeren in hun eigen installaties. We
houden bij de ontwikkeling van de syntheseroute
al rekening met die installatie. Als je bijvoorbeeld
een destillatie nodig hebt voor het proces, en er
is daar geen destillatie-unit, dan ga je wat anders
verzinnen om dat product te maken. Wij zorgen

Inspirerende vergadertafel
Elke maandag vergadert de directie van de Brightlands Chemelot Campus er aan. En ook veel bedrijven op de campus, waaronder InnoSyn,
maken gebruik van deze blikvanger met gegarandeerd wouw-gevoel, vooral als ze gasten hebben. Het gaat hier om de Hub-tafel. Dit is
een tafel met inhammen voor twaalf personen, die allemaal als het ware in de tafel
zitten, zeker omdat de stoel ook nog eens die inham indraait. Het idee daarachter
is dat je veel meer verbonden bent met je gespreksgenoten; je zit heel erg samen in
die vergadering. Dat maakt het vergaderen tot een aparte belevenis.
Deze unieke tafel is ontworpen vanuit de Hub-Idea, een door Wilco Peeters opgericht bedrijf dat tot doel heeft om mensen bij elkaar te brengen, het uitwisselen van
ideeën, het elkaar inspireren op een hoger plan te brengen. Hierbij werkt hij samen
met partners die door hun specifieke vaardigheden of kennis een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van het uiteindelijke product, dat vorig jaar, precies
op de dag van de opening van het Centre Court gebouw werd opgeleverd.
“Interessant is dat we met InnoSyn nu in een zelfde setting werken: vanuit onze
eigen creativiteit en kunde dingen bedenken, en daar waar nodig de kennis en/of vaardigheden van partners inzetten. Het aan elkaar knopen van ideeën tot een nieuw product, dat op klantspecificatie te customizen is, en daarbij beseffen dat je mensen met totaal verschillende
achtergronden nodig hebt om van zo'n product een succes te maken”, aldus Wilco Peeters.
www.thehub-idea.nl
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er voor dat wat wij maken ook past in de infrastructuur van de productie bij de klant.”

aan werktijd verloren is gegaan.
Veel ernstiger zou het zijn als er iets
met onze enzymcollectie gebeurt.
We hebben daarom al in onze DSMtijd geregeld dat al het belangrijke,
soms zelfs onvervangbare, materiaal
op twee plekken wordt opgeslagen.
Tot voor kort gebeurde dat bij DSM
in Delft, maar sinds we daar los van
staan, hebben we de dit materiaal
elders ondergebracht.”

Binnen een week kilo’s enzym
De expertise van Wilco Peeters ligt bij het maken
van de enzymen, en dan vooral bij het kilowerk.
Het ‘gepriegel in die plastic cupjes’, dat daaraan
vooraf gaat, ligt hem wat minder. Maar daar zijn
dan weer collega’s voor, die samen met Wilco
een geolied proces hebben ontwikkeld voor het
ontwikkelen en inzetten van enzymen voor de
synthese van moleculen. “Als er iemand roept
‘ik heb volgende week een enzym nodig voor
dit product’, dan zijn we in staat om in die week
kilo’s enzym te maken om dit product op behoorlijke schaal te produceren!”
Dat proces begint bij het screenen op het meest
geschikte enzym voor het betreffende molecuul.
Dat kan een commercieel verkrijgbaar enzym
zijn, maar zal in veel gevallen worden gehaald uit
één van de -80 °C vriezers van Panasonic, waarin
een grote verzameling enzymen is opgeslagen.
Voor die enzymen zijn er verschillende productieplatforms (op basis van gisten, schimmels of bacteriën). Afhankelijk van het molecuul dat je wilt
maken ga je zo’n platform screenen op enzymen
die de betreffende reactie kunnen uitvoeren. Die
screening vindt plaats in een microtiterplaat. De
screeningsclub maakt vanuit die platen de eerste
milliliters van het geschikte enzym in flesjes.
Daarna zorgt Wilco voor de verdere opschaling:
eerst in een schudkolf, en dan verder aan de hand
van fermentatie in een reactor. De kilogrammen
aan enzymen die dat oplevert gaan dan naar het
lab ernaast, waar ze worden gebruikt om het
product te maken. Ook hier geldt weer eerst op
kleine schaal, dan opschalen in de mini-plant met
reactoren van 250 of 400 liter, en op het laatst
productie bij externe partners, in ordegroottes
van 25 kuub of meer.

Pragmatisch
De selectiviteit van het gekozen enzym zal zelden
tot nooit bij de eerste keer optimaal zijn. Je kunt
er dan voor kiezen om direct in het begin heel
veel effort te steken in het optimaliseren van het
eiwit met behulp van DNA-technieken, maar je
kunt het ook efficiënter aanpakken. “Ons eerste
doel is ervoor zorgen dat je iets maakt dat werkt.
Het is dan altijd de vraag of de klant ook daad-
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Snel schakelen

Bart Dieleman toont een met behulp van een 3D-printer gemaakte
flowreactor. “Voordat je een proces hebt, is het lastig om een reactor te
ontwerpen. Pas op het moment dat het werkt kun je bepalen wat met welke
hoeveelheid wanneer waar naar toe moet in het proces. Op basis van die
kennis laat je dan een reactor printen en heb je een optimale, klantspecifieke oplossing.”

werkelijk tot grootschalige productie overgaat
met de door ons ontwikkelde methode. Pas als
dat het geval is, als er follow-up mee komt, ga je
extra effort steken in verdere verbetering van het
enzym. Met alles uit de kast halen voor twee kilo
synthetiseren ben je niet efficiënt bezig”, aldus
Wilco Peeters.
Eenzelfde pragmatisme geldt de opslag van het
bedrijfskapitaal: de productiestammen en de enzymen. “We hebben alle belangrijke stammen in
-80 °C vriezers van Panasonic opgeslagen. Eerste
vereiste is dat de vriezer heel erg betrouwbaar
is, dat hij het altijd doet. En als er eens iets
buiten de vriezer om gebeurt, bijvoorbeeld een
stroomstoring, dan moet de signalering naar
de meldkamer (en vandaar af naar mij of een
collega) altijd adequaat werken. Als extra slot op
de deur hebben we met Panasonic afgesproken
dat in geval van calamiteiten snel een reserve
vriezer wordt gebracht waarin we onze dure
monsters en enzymen veilig kunnen stellen. Wat
die monsters betreft, dat is gewoon werk, daar
kom je wel overeen. Al zou het met zo’n 100
boxen, waar voor elke box een week werk in zit,
toch wel even slikken zijn als er bijna twee jaar

Het wegvallen van Delft als backup
voor het kostbare biologische materiaal kan je als een nadeel beschouwen, zeker als je nog ‘old school’
denkt, waarbij alles wordt geregeld
door het grote moederconcern. “Zo
zien we dat echter niet. De zelfstandigheid dwingt ons namelijk om zelf
na te denken over wat hiervoor de
beste oplossing is, en dat dan ook
zelf te regelen. En dat kan heel snel,
want we hebben de flexibiliteit die
we binnen het grote concern veel
minder hadden. De baas, die een
deur verderop zit, kan snel een ja of
nee geven, en dan die beslissing ook
direct met je afstemmen. Dat werkt
door in de mensen. Ze beginnen
na te denken over dingen waar ze
vroeger helemaal niet over hoefden
te denken. Ze merken dat ze meer
invloed hebben op datgene wat ze
aan het doen zijn. In de oude tijd
waren we altijd al een beetje een
buitenbeentje, deden wilde dingen.
Dat gevoel is weer helemaal terug!”

I N F O R M AT I E

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic-healthcare.com/nl/
biomedical
InnoSyn
www.innosyn.com

■
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FLOWCHEMIE

Mathias Guggisberg bij de Rotavapor R-220 Pro rotatieverdamper van Büchi Labortechnik, die met batchgewijze verdamping van oplosmiddelen en fractionering het continuproces van
de flowreactor in de andere zuurkast goed bij kan houden.

Het in Apeldoorn gevestigde Buchem is er dit jaar als één van de eerste
bedrijven ter wereld in geslaagd om op basis van flowchemie een productieplatform aan te bieden waarmee vanuit ontwikkeling direct kan worden gestart met multi-kilo productie. Door de slimme combinatie van flowprocessen met batchprocessen als vacuümdestillatie vult het bedrijf het gat tussen
productie op labschaal en grootschalige productie.
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Buchem brengt met flowchemie
de witte en de blauwe jassen
bij elkaar in een stel zuurkasten
Van Tenax naar customer manufacturing

I

s het een laboratorium, of is het een productiefaciliteit? Dat is de vraag die spontaan
naar boven komt bij het betreden van de pas
verbouwde en opnieuw ingerichte hal bij
het ‘custom synthesis & manufacturing’ bedrijf
Buchem in Apeldoorn. Want je weet dat er op
behoorlijke schaal chemicaliën worden geproduceerd, maar je ziet alleen maar apparatuur in
zuurkasten. “Eigenlijk is het een groot laboratorium, alleen worden er geen proefjes gedaan,
maar vindt er productie plaats van hoeveelheden
van maximaal 1.000 kilo per jaar. De productieschaal is hierbij teruggebracht tot laboratoriumschaal; alles gebeurt in de zuurkasten”, geeft
Nico Aelmans, sinds 2014 eigenaar en directeur
van Buchem, aan.
Crux voor die miniaturisering van de productie zit
hem in de toepassing van flowchemie, een sterk
opkomende technologie waarbij in een flowreactor reacties onder nauwgezet te regelen omstandigheden continu kunnen plaatsvinden. “Motor
achter deze implementatie is Mathias Guggisberg, die al enkele jaren werkte bij Buchem voordat ik erin investeerde, en mij wist te overtuigen
van de meerwaarde van flowtechnologie voor
ons bedrijf”, stelt Aelmans. “We hebben samen
een strategie ontwikkeld, waarbij het overigens
niet alleen over flowchemie gaat. We hebben er
namelijk voor gekozen om naast het nog beter
benutten van onze kennis over chemie en syntheses ook te excelleren in technologie. Excelleren in
technologie doe je in dit geval niet door je alleen
te richten op flowchemie, maar juist door deze
technologie te combineren met batchprocessen.
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Het in 1988 opgerichte Buchem maakte aanvankelijk één product: tenax, dat eerder
bij Akzo mislukte als isolator voor hoogspanningsinstallaties, maar bij Buchem een
tweede leven kreeg als absorptiemiddel in de uit de GC bekende Tenax-buisjes. Buchem, dat deze merknaam heeft beschermd, produceert het nog steeds –als enige op
de wereld– en is op dit moment zelfs bezig met productontwikkeling van variaties
net iets andere eigenschappen hebben.
In de loop der tijd is het pakket uitgebreid met onder meer stabiele isotopen, die
deels worden ingekocht van de Amerikaanse leverancier Cambridge Isotope Laboratories en deels zelf worden geproduceerd en ook weer aan CIL worden verkocht. Buchem is sterk in het labellen van moleculen, bijvoorbeeld met een Deuterium-, C- of
N-isotoop. Met name voor de vitamines heeft het bedrijf daarin veel expertise in. Bij
vitamine A is het een van de weinigen in de wereld die dat kunnen.
Waar tot aan de overname door Nico Aelmans in 2014 de chemische kennis nog
veel werd ingezet om bijna opportunistisch elke uitdaging op te pakken die langskwam, wordt die kennis nu effectiever gebruikt voor customer manufacturing. Er
worden nog steeds op milligram-schaal nieuwe dingen gemaakt, maar nu om daar
met behulp van geavanceerde productietechnieken als flowchemie tot oplossingen
voor klanten mee te komen. Voor klanten, waaronder inmiddels verschillende multinationals uit de mondiale top tien , zijn vaak de hoeveelheden te laag, of past het
proces niet goed binnen hun installaties, of hebben ze gewoon iemand nodig die zich
chemisch en technologisch vastbijt in het probleem. Ook melden zich steeds meer
high-tech start-up bedrijven die wel een idee hebben, maar niet kunnen produceren.
Waar twee PhD’s in de nevenvestiging bij de Universiteit Leiden het chemisch geweten van Buchem vormen, zorgen de twaalf medewerkers in Apeldoorn voor de
vertaalslag naar productie en de uitvoering ervan.

Het gaat niet alleen om de flowreactor: er zit nog
heel wat voor, en er komt nog heel wat na.”

Rotatieverdamper houdt proces bij
Mathias Guggisberg legt uit hoe de combinatie van flowchemie met batchprocessen in de
praktijk wordt vormgegeven. “De syntheses die

wij hier uitvoeren zijn bijna altijd
meerstaps syntheses. In die sequentie is er altijd wel een moment
dat bepaalde gassen of vloeistoffen gescheiden moeten worden of
dat er een vast-vloeistof scheiding
nodig is. Dat zijn handelingen die
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Nico Aelmans, sinds 2014
eigenaar en directeur van
Buchem, vult met zijn
bedrijf door de slimme
combinatie van flowchemie
met batchprocessen het
gat tussen productie op
labschaal en grootschalige
productie.

goed in batch te doen zijn. Door deze batchprocessen slim te koppelen aan de flowchemie ben
je toch in staat om er een min of meer continu
geheel van te maken. Dat is ons ook gelukt bij de
huidige configuratie in de nieuwe productiehal
waarmee we voor een klant iedere dag meerdere
kilo’s van een niet nader te noemen verbinding
maken. Voor de natrein hadden we een technologie nodig om fracties te scheiden. We hebben
eerst gekeken naar klassieke destillatie, maar
dat was voor dit project niet rendabel, en deze
stap zou in dat geval ook te veel tijd kosten. Een
betere oplossing vonden we hiervoor bij Büchi
Labortechnik in de vorm van de Rotavapor R-220
Pro rotatieverdamper. Met deze techniek heb je
weliswaar minder scheidend vermogen dan bij
klassieke destillatie, maar die is voor deze toepassing meer dan toereikend. Groot voordeel van
de Rotavapor is de snelheid. De rotatieverdamper
gebruiken we om oplosmiddel te verwijderen en
om het eindproduct in verschillende fracties te
scheiden. Een deel van die fracties voldoet direct
aan de spec’s van de klant; andere fracties moeten nog een keer door de rotatieverdamper om
ook aan alle eisen te kunnen voldoen. Om al die
kilo’s verbinding te produceren is het zaak dat je
het continuproces batchgewijs met de rotatie-
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verdamper kunt bijhouden. Dat is ons gelukt,
waarbij we zelfs kunnen volstaan met een 20 liter
kolf, die voor ons beter te handlen is dan zo’n
grote van 50 liter.”
Een ander voordeel is het bedieningsgemak.
Alle parameters zijn eenvoudig aan de hand van
een touch screen in te stellen en aan te sturen.
Handig, maar vooral ook veilig, is een externe
bedieningsunit die buiten de zuurkast kan worden gehangen zodat de inloopzuurkast, waarin
de hele opstelling is geplaatst, tijdens het proces
dicht kan blijven.

Controle over exotherme reactie
Veiligheid is ook één van de belangrijkste redenen om flowchemie in te zetten. “In het geval
van deze custom synthesis productie is er sprake
van een exotherme reactie. Dat is bij batchreacties een enorm probleem, omdat door de
vrijkomende reactie-energie een runaway reactie
kan ontstaan. Bij een flowreactor, waar je met
heel klein volumes werkt –bij deze reactor is dat
170 ml– kan dat goed worden voorkomen. Door
de grote verhouding van koelvolume ten opzichte
van reactorvolume zijn we niet bang voor een
runaway omdat het vermogen om te koelen veel
groter is. En als het dan toch dreigt mis te gaan,

kan je de reactie gewoon afkappen, door extreem te koelen en de
dosering van de reagentia te staken.
Overigens hebben we voor deze
reactie ook de chemie aangepast,
zodat het proces veiliger, minder
giftig is geworden. Daarmee maken
we alles nog veiliger dan het al was,
want we werken immers in een
gesloten systeem: je zuigt het reagens aan vanuit de gekoelde opslag
direct in de reactor, wat ook weer
een gesloten systeem is. Bovendien
vindt het hele proces in de gesloten
zuurkast plaats; de procescontrole
aan de hand van precies te definiëren parameters als temperatuur en
verblijfstijd (via de pompsnelheid)
vindt, net als bij de Büchi, vanaf een
panel buiten de zuurkast plaats”,
legt Mathias Guggisberg uit.
Door het werken met kleine volumina is procescontrole ook directer
uit te voeren, wat weer leidt tot
betere opbrengsten. Bij batchprocessen zie je bijvoorbeeld altijd
temperatuurverschillen tussen het
midden en de buitenkant van het

“Flow moet je alleen toepassen
als het meerwaarde heeft, qua
veiligheid, opbrengst, maakbaarheid. We doen het niet
omdat we het kunnen.”

reactiemengsel; bij flowchemie
is die overal hetzelfde. Een zelfde
verhaal kan je optekenen voor ruimtelijke concentratieverschillen van
reagentia, zodat reacties in de regel
ook sneller en effectiever zullen
verlopen. “Voor één bepaalde reactie waarvoor we inmiddels patent
hebben aangevraagd, zijn we wel
vijftien jaar op zoek geweest naar
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Boost voor de flowchemie

Buchem heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Hierbij komt deze externe bedieningsunit goed van pas, omdat hierdoor
tijdens het proces de de inloopzuurkast, waarin de opstelling is geplaatst, tijdens het proces dicht kan blijven.

een efficiënte route. Die doen we nu in flow, met
100% opbrengst. Het kan wat dat betreft niet
beter!”, lacht Nico Aelmans tevreden.

Procesengineering op maat
De succesvolle implementatie van flowreactortechnologie bij Buchem wil niet zeggen dat je
met flow de heilige graal binnenhaalt waarmee
je alles naar je hand kunt zetten. “Integendeel”,
stelt Nico Aelmans. “Op de eerste plaats moet
je flow alleen toepassen als het meerwaarde
heeft, qua veiligheid, opbrengst, maakbaarheid.
We doen het niet omdat we het kunnen. Daarbij
komt dat je niet kunt spreken over de flowreactor. Er zijn verschillende reactortechnologieën
en nog veel meer verschillende modellen, die
vaak voor een bepaalde reactie op maat worden
gemaakt. Daarbij moet je ook goed nadenken
over hoe je je flow opzet, hoe je de zuurkasten
inricht, waar je doorvoeren maakt. Dat is op zich
al een hele puzzel voor één project, maar je wilt
ook een stukje flexibiliteit kunnen inbouwen voor
latere projecten, modulair ontwerpen, ook in
samenhang met het (deels batchgeoriënteerde)
traject voor en na de reactor, zodat je bepaalde
onderdelen die je voor een volgend proces nodig
hebt, kunt vervangen of aanpassen.”
Om dat voor elkaar te krijgen heeft Buchem voor
het huidige project zijn kennis over de synthese
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en de applicatie in een nauwe samenwerking
gecombineerd met de kennis van Chemtrix op
het gebied van reactor design en Flowid met
betrekking tot engineering & installatie. Het hart
van het systeem is een Plantrix flowreactor van
Chemtrix, die is opgebouwd uit reactormodules
van siliciumcarbide (SiC), om te kunnen dealen
met de uitdagende procesomstandigheden. De
andere partner, Flowid, heeft de hele installatie
ontworpen, inclusief besturing van de pompjes
en de doorlopen naar de inloopzuurkast voor
de Rotavapor. Hierbij stonden veiligheid voor
de operator, reductie van de workload en een
modulair, gemakkelijk aan te passen configuratie
voorop.
Een niet te onderschatten factor in dat proces
zijn de materiaalkeuzes. Waar gebruik je staal,
waar hastelloy, waar teflon? “Aan de ene kant
wil je gerichte keuzes maken voor de betreffende toepassing, maar tegelijkertijd kijk je ook
naar de toekomst: waarvoor kan ik bijvoorbeeld
die pomp in die bepaalde uitvoering nog meer
gebruiken? Wil ik die pomp in hastelloy uitvoering ook gebruiken voor toepassingen waar
ook een veel goedkopere, stalen uitvoering
voldoet? Ook dat zijn issues waarover je in zo’n
samenwerkingsverband als dat met Chemtrix en
Flowid waardevolle adviezen kunt krijgen”, aldus
Mathias Guggisberg.

Met het Buchem productieplatform op basis van flowreactortechnologie kunnen volgens Nico
Aelmans de ontwikkelaars van
flowreactoren weer een stap vooruit
zetten.“Probleem voor deze bedrijven is dat ze multinationals moeten
overtuigen om fors te investeren in
flowreactorapparatuur zonder dat
ze keihard aan kunnen tonen dat
het voor de betreffende applicatie
ook werkt en rendabel is. Door met
ons samen te werken in projecten
kan je dat wel concreet maken.
Klanten laten bijvoorbeeld eerst
twee, drie jaar bij ons produceren.
Als dat goed gaat, kunnen ze zelf in
flowchemie investeren en zelf gaan
produceren. Dat begint heel goed
te lopen, en we hebben dan ook
steeds meer strategische allianties
met fabrikanten van apparatuur
voor flowchemie. Het mooie aan
deze langzaam naar zeker volwassen
wordende pionierswereld is dat er
steeds meer van dat soort bedrijven
komen en dat ze elkaar nauwelijks
bijten omdat ze allemaal een verschillende invalshoek hebben. Dat
zie je ook bij Flowid en Chemtrix.
Beiden ontwikkelen flowreactoren
(Flowid timmert aan de weg met de
Spin Pro reactor met spinning-disc
technologie, red.), maar van de ene
kopen we de reactor, en van de ander huren we engineeringcapaciteit
in. Dat pakt voor ons zeer goed uit,
zeker in combinatie met een Büchi
rotatieverdamper voor de batchgewijze opzuivering.”

I N F O R M AT I E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
Buchem
www.buchem.com
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PURELAB Chorus:
een bron van innovatieve,
modulaire labwaterzuivering
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WATER TECHNOLOGIES

• Flexibel voor veranderende wensen
• De laagste exploitatiekosten in de markt
Met de toevoeging van PURELAB® Chorus systemen voor type II demiwater
is de Purelab Chorus lijn compleet en is labwaterzuivering flexibeler dan
ooit. PURELAB® Chorus: alle types labwater in een modern design, met
complementaire uitvoeringen en verruimende accessoires.
Voor meer informatie bezoek onze website via www.elgalabwater.com
We zijn bereikbaar op +31 (0) 318 691 500 en info.nl@veolia.com
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Realtime procescontrole
met online NIR
Plant- en productiemanagers streven er altijd naar
om het economisch rendement van hun processen te
maximaliseren. Dit kan worden bereikt door bijvoorbeeld
de veiligheidsmarges van kostbare componenten te
vernauwen, het watergehalte te optimaliseren, energieverbruik te verlagen, afkeur van batches tegen te gaan
en grondstoffen of intermediaire producten op kwaliteit
te selecteren om tot een hogere standaard te komen en
claims te vermijden. Nieuwe generatie robuuste diode
array gebaseerde online spectrometers meten in het
VIS- en NIR-bereik en maken bovendien inspectie van de
monsterstroom mogelijk met behulp van een geïntegreerde CCD-camera.
De serie NIR-Online procesanalyzers voorziet in oplossingen op maat voor procestoepassingen, niet alleen
voor monitoring maar ook voor procescontrole in de
voedings-, veevoeder-, farmaceutische- en chemische
industrie. Büchi NIR-Online apparaten kunnen in bijna
elke productieomgeving worden geïntegreerd, ook in
EX-gevarenzones voor stof en gas. De ontwikkeling van
procesgeoriënteerde software-oplossingen vergemakkelijkt gebruik en implementatie en biedt nieuwe mogelijkheden voor de productiecontrole. Meetgegevens kunnen
worden geïntegreerd in veelgebruikte ERP- of procesbesturingssystemen.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com

Onderhoud cryogene apparatuur
door gecertificeerde bedrijven
Laat onderhoud op uw cryogene apparatuur alleen uitvoeren door getrainde
en gecertificeerde bedrijven als Cryo Solutions. Dat geldt bijvoorbeeld voor
cryogene vulautomaten zoals de CryoFill, computergestuurde invriesapparatuur van Planer of de PLC-gestuurde meet- en regelsystemen voor cryogene
installaties van Cryo Solutions.
De praktijk wijst uit dat er nogal eens bedrijven zogezegd onderhoud plegen
op apparatuur, terwijl ze geen certificaat of licentie hebben om deze apparatuur te onderhouden of er service op te verlenen. Bovendien is hun personeel
er niet voor getraind. Omdat dat deze bedrijven geen licentie hebben, hebben
ze ook geen toegang tot voor een goed onderhoud noodzakelijke technische
tips en wijzigingen. Ook hebben ze niet de beschikking over de noodzakelijke
soft- en firmware updates. Dit betekent dat je in de problemen kunt komen
doordat essentiële wijzigingen niet zijn doorgevoerd.
Laat onderhoud derhalve alleen doen door gecertificeerde bedrijven met
getraind personeel.
Cryo Solutions
info@cryosolutions.nl
www.cryosolutions.nl

Supersnel 96-kanaals pipetteersysteem
Met de PlateMaster is het ongelofelijk snel werken: het vullen van een 96-well plate
gaat in minder dan 10 seconden. Ook het laden van 384-well plates is mogelijk zonder
enkel probleem met dit pipetteersysteem te doen; dit kan in slechts vier stappen.
De Platemaster is beschikbaar in twee volumebereiken:
• 1 µl tot 220 µl
• 0,5 µl tot 20 µl
De prijs van de PlateMaster is slechts een fractie van de kosten van een pipetteerrobot.
Hierdoor drukken ‘high-throughput’ experimenten een stuk minder zwaar op de exploitatie van het lab. Ook de kosten voor training en programmering zijn minimaal. De
handmatige 96-kanaals PlateMaster kan na een introductie van slechts 5 minuten door
iedereen worden bediend. Er is geen ingewikkeld en tijdrovend programmeerwerk nodig als bij een pipetteerrobot. De bediening is net zo simpel als bij een manuele pipet.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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Micreos gaat met
gemodificeerde endolysines
selectief bacteriën te lijf
Bij het Erasmus MC is vorig jaar een gerandomiseerde dubbelblinde
studie gestart naar de werking van Gladskin crème tegen een vorm van
eczeem. Dit onderzoek naar de effectiviteit van het selectief tegen S. aureus
werkende enzym, dat in de crème is verwerkt, is voor ontwikkelaar en producent
Micreos de opmaat naar klinische fase I/II studies met een verbeterde versie van
dit eiwit. Met de selectieve antibacteriële technologie is het bedrijf niet alleen
succesvol in humane gezondheid, maar timmert het ook aan de weg op het
gebied van voedselveiligheid.

‘Z

itten er soms ergens op een zolderkamertje een aantal mensen al die
reviews te schrijven?’ Dat was de
eerste reactie van Johan Frieling,
vlak na zijn aanstelling, in maart 2016, als CMO,
‘chief medical officer’, bij de Human Health
divisie van Micreos in Bilthoven bij het lezen
van de reviews van gebruikers van de Gladskinproducten. “Het verbaasde mij dat bijna al die
recensies positief waren, en vaak niet zomaar
positief, maar juichend! Mijn collega’s verzekerden mij dat dit echt niet het geval was: alleen via
de webshop geregistreerde gebruikers kunnen
een review schrijven.”
Ruim een jaar later weet hij haarfijn uit te leggen
waarom die reacties zo positief zijn. “De basis
hiervoor ligt in de manier waarop een faag,
na een infectie van de bacterie, die bacterie
uitschakelt. Dat gebeurt heel selectief: elke soort
bacterie heeft zijn eigen faag, die op zijn beurt
zijn eigen endolysine heeft, een enzym dat het
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peptidoglycaan netwerk waaruit de bacteriewand
is opgebouwd, openknipt. Hierdoor kunnen de
nieuw gevormde fagen vrijkomen. De bacterie
wordt op die manier snel en effectief gedood.
Dit is zo’n essentiële stap in de levenscyclus van
de faag dat miljoenen jaren van co-evolutie hebben geresulteerd in de vorming van endolysines
waartegen de betreffende bacterie niet resistent
is, en, zo blijkt uit tal van onderzoeken, ook niet
resistent lijkt te kunnen worden: de endolysines
richten zich op die delen van de bacteriewand die
de bacterie niet kan veranderen.”
Op basis van die endolysines heeft Micreos in
2013 onder de naam Gladskin een serie huidproducten op de markt gebracht waarin het door
hen ontwikkelde endolysine Staphefekt™ SA.100
is verwerkt. Staphefekt doodt alleen de bacterie
Staphylococcus aureus, een notoire veroorzaker van tal van huidinfecties, die er dan vaak in
groten getale opduikt. “We hebben op basis van
dit endolysine momenteel vier formuleringen

op de markt die zijn toegespitst op
verschillende huidproblemen: gels
tegen acne en haarwortelontsteking
(folliculitis), en zowel crèmes als
gels tegen eczeem, acne en rosacea.
Ze variëren onderling door verschillen in concentraties van de actieve
ingrediënten en de samenstelling
van de basis. Bij acne wil je bijvoorbeeld geen vette zalf hebben, dus
daar hebben we een gel voor. Voor
eczeem is dat precies andersom,
omdat je daar juist de droge huid
moet verzorgen. Omdat Staphefekt
specifiek tegen S. aureus werkt,
worden de andere bacteriesoorten
met rust gelaten. In tegenstelling
tot breed-spectrum antibiotica,
waar ook de ‘goede’ bacteriën het
moeten ontgelden, blijft bij onze
middelen het microbioom op de
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Bob de Rooij, Scientist
Quality Control, maakt
bij het ontwikkelen en
uitvoeren van assays voor
productkarakterisatie bij
de GMP-productie van
gemodificeerde endolysines
gebruik van pipetten en
pipetpuntjes van Gilson. Op
de achtergrond staat een
recent geplaatste Multifors.
Dit R&D apparaat wordt
gebruikt om op kleine schaal
het productieproces na te
bootsen en het effect van
verschillende parameters te
evalueren.

huid intact. Op deze wijze houd je de natuurlijke
bacteriepopulatie op orde, wat op allerlei manieren gunstig doorwerkt.”

Op weg naar een geneesmiddel
Gladskin is op de markt gebracht als klasse I
medisch hulpmiddel, wat betekent dat je voor
markttoelating veel minder ver hoeft te gaan
dan bij geneesmiddelen. Klinische studies zijn
niet vereist; ook gelden er andere kwaliteitseisen
wat betreft het productieproces, maar dat moet
uiteraard wel op orde zijn om het CE-keurmerk
te kunnen voeren. “Gladskin wordt gezien als
een medisch hulpmiddel omdat het de S. aureus
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bacterie aanpakt die op de huid zit
en niet erin of eronder. Bovendien
wordt Staphefekt niet opgenomen
in het lichaam. Als je direct effect
uitoefent op bijvoorbeeld metabolisme of immunologie, dan is
het wel een farmaproduct. In het
perspectief van de recente ontwikkelingen rond XZ.700, een nieuwe,
verbeterde versie van Staphefekt,
is dat een slimme zet geweest. We
kunnen relatief snel veel ervaring
opdoen met het toepassen van een
anti-S. aureus strategie bij verschil-

lende aandoeningen, en die ervaring kunnen we
gebruiken voor het farmaceutisch ontwikkeltraject dat we deze keer, met XZ.700, wel in willen
gaan”, vertelt Johan Frieling.
Voordat het zover is, vindt er eerst nog een omvangrijk klinisch onderzoek met Gladskin plaats,
dat naar verwachting begin 2018 zal zijn afgerond. De trial wordt onder leiding van dermatoloog prof. Suzanne Pasmans uitgevoerd door het
Erasmus MC. De gerandomiseerde dubbelblinde
studie vindt plaats bij 100 patiënten, die matig
tot ernstig eczeem hebben en corticosteroïd zalf
gebruiken (momenteel het belangrijkste middel
dat bij eczeem wordt gebruikt, en dat vooral

➞
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“Endolysines kunnen op
verschillende niveaus

de slag winnen van
antibiotica.”

Maar dan moet wel alles meezitten!”

Technologie uitbuiten

Johan Frieling is sinds maart 2016 werkzaam als CMO, ‘chief medical officer’, bij de Human Health divisie van Micreos in
Bilthoven.

om een overreactie van het immuunsysteem
te onderdrukken). De helft van de onderzoekspopulatie krijgt Gladskin; de andere helft een
placebo. De patiënten worden 22 weken gevolgd.
Er wordt gekeken hoe het eczeem zich ontwikkelt, of de deelnemers minder corticosteroïden
gaan gebruiken en hoe de samenstelling van
het microbioom (met uiteraard speciale aandacht voor de S. aureus) zich ontwikkelt. Na 12
weken wordt de behandeling gestopt, waarop
8 weken later bij een follow-up wordt gekeken
of de gehoopte gunstige effecten stand hebben
gehouden. Die gunstige effecten zijn in dit geval
tweeledig: door de S. aureus te doden wordt ook
het immuunsysteem wat rustiger, waardoor de
huid zich kan herstellen en daarmee beter zijn
natuurlijke beschermende functie kan vervullen.

Alternatief voor antibiotica
Endolysines kunnen op verschillende niveaus de
slag winnen van antibiotica. Belangrijke plus is
dat bacteriën er zeer waarschijnlijk geen resistentie tegen kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat
endolysines zonder bezwaar kunnen worden
toegepast in de eerste fases van bacteriële infecties, zoals kolonisatie en irritatie, en daarbij ook
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frequent kunnen worden toegediend. Iets wat
feitelijk al met de Gladskin-producten gebeurt.
Behandeling van eczeem met antibiotica is geen
optie, althans niet op regelmatige basis, omdat
in dit geval het middel slechter is dan de kwaal.
Gebruik van antibiotica wordt daarom zoveel
mogelijk beperkt tot de echt noodzakelijke
indicaties. Antibiotica zijn daarbij ook nog eens
niet-selectief, waardoor allerlei neveneffecten
kunnen ontstaan door het onderdrukken van
andere bacteriesoorten.
“De potentie van endolysines is gigantisch. Wij
bouwen voort op de basis die met Staphefekt
SA.100 is gelegd. XZ.700 willen we als geneesmiddel ontwikkelen tegen met name atopische
dermatitis, in de volksmond eczeem, en ook folliculitis. Of dat allemaal gaat werken zoals we nu
denken, zal moeten blijken uit klinische studies,
waarvan de eerste ergens halverwege 2018 (fase
I/II) zou kunnen starten. Momenteel zijn we druk
bezig met preklinisch onderzoek en zijn we het
CMC-gedeelte op de rit aan het zetten, zodat
we een stabiel productieproces hebben met een
goed gekarakteriseerd product. Als de fase III
studies, met ieder 750-1000 patiënten naar wens
verlopen, zouden we in 2021/22 kunnen filen.

Een andere indicatie waaraan wordt
gedacht voor XZ.700 is diabetische
wondinfectie. “Hierbij gaan we dan
voor het eerst de huid in met een
middel, en bewegen we richting de
latere fasen van het kolonisatieinfectie continuüm, naar ontsteking
en lokale infectie. Maar omdat niet
alleen S. aureus hierbij betrokken
is, zouden we hiervoor ook een wat
breder spectrum endolysine kunnen
ontwikkelen”, stelt Johan Frieling.
De ontwikkeling van nieuwe endolysines vindt niet plaats in Bilthoven, maar in Zürich aan de ETH,
waarmee al sinds de oprichting van
Micreos in 2005 een nauwe samenwerking is. “De daar ontwikkelde
expertise om specifieke antimicrobiële middelen te maken op basis
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Micreos in Wageningen en Bilthoven
Micreos is in 2005 opgericht door onder meer de huidige CEO, Mark Offerhaus. De antimicrobiële faagtechnologie werd in eerste instantie ingezet om in het kader van voedselveiligheid
met geselecteerde fagen bacteriën te doden op producten als vlees, vis, kaas en kip. Bij de
divisie Food Safety in Wageningen zijn de PhageGuard™ producten ontwikkeld tegen Listeria
en Salmonella, die direct op het voedsel of in de productielijn na schoonmaken kunnen worden gesproeid. Naast R&D vindt in Wageningen ook de productie en verkoop voor de voedselveiligheid producten plaats, al met al door zo’n 35 mensen. Ontwikkelingen zijn gericht
op nieuwe toepassingen (bevroren groente) en andere bacteriën (E.coli).
Bij het vertalen van de faagtechnologie naar de human health markt, is besloten om daarvoor niet de faag zelf in te zetten, maar zich te richten op de endolysines, de enzymen die
fagen gebruiken om de door hen geïnfecteerde bacterie weer uit te gaan. Dit omdat er voor
fagen nog geen adequate regelgeving voor de farma-industrie is, en GMP-productie hiervan
niet eenvoudig is te realiseren. Bovendien werken de endolysines in dit geval veel effectiever:
ze vallen de bacterie direct van buiten af aan. De Human Health divisie van Micreos is gevestigd in Bilthoven, waar op het RIVM-terrein een stuk R&D, productie en verkoop plaatsvindt.
Naast diversificatie in de bestaande markten door nieuwe indicaties en bacteriën, kijkt Micreos ook naar nieuwe markten. Zo is recent een project gestart in samenwerking met Wageningen Universiteit en Nutreco over de toepassing van fagen in de diergeneeskunde. En
ook de land- en tuinbouw is in het vizier, waar immers talloze bacteriën voorkomen die
gewassen kunnen aantasten.

van de klassieke faagtechnologie staat aan de
basis van ons bedrijf. Je kunt wel stellen dat de
‘R’ van onze R&D in Zürich plaatsvindt, waar
een aantal onderzoekers aan onze technologie
pipeline werken. Daar zit een ﬂinke component
genetic engineering bij: vanuit een door hen
gemaakte bibliotheek van endolysines kijken ze
welke domeinen in de eiwitten belangrijk zijn

Micreos verkoopt via de
website www.gladskin.
com deze huidproducten, die zijn ontwikkeld op basis van het
endolysine Staphefekt
SA.100.
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Bacteriën ontwikkelen, anders dan tegen antibiotica, geen
resistentie tegen Staphefekt. Dit endolysine, dat specifiek werkt
tegen S. aureus, doodt ook de beruchte MRSA bacterie, de
Methicilline Resistente S. aureus.

voor de bacteriespecifieke functionaliteit. De
kunst is dan om de juiste domeinen aan elkaar
te koppelen om daarmee een eiwit te maken dat
effectiever is, een hogere specifieke activiteit
heeft en ook nog eens goed te produceren is. In
Bilthoven concentreren we ons op de toegepaste
ontwikkeling, de ‘D’ uit de R&D. Bijvoorbeeld de
in Zürich gemaakte cellijn voor XZ700, qua structuur een iets ander molecuul dan SA100, maar
met zeer vergelijkbare actieve domeinen in het
eiwit, werken wij hier verder uit om het in een
productieproces op te schalen. Ook ontwikkelen
we productspecifieke assay’s voor de QC en proceskarakterisering. Omdat in het kader van GMP
al deze processen nauwgezet gevalideerd moeten
plaatsvinden, laten we wat dat betreft qua apparatuur niets aan het toeval over. Zo gebruiken
we pipetten en tipjes van Gilson, omdat die
volgens de research- en productiemedewerkers
niet alleen prettig werken, maar ook omdat ze er
goed reproduceerbare pipetteerresultaten mee
kunnen behalen.”
Voor het opzetten van de productiefaciliteit voor
SA100/Gladskin waren de plannen voor de opzet
van een biotechpark op het RIVM-terrein perfect
getimed voor Micreos, dat er zich in 2014 als

eerste externe bedrijf vestigde.
“Hiermee konden wij profiteren van
de bestaande infrastructuur voor
onder meer afvalverwerking en
beveiliging. De productiefaciliteit
hebben we zelf ingericht tot wat nu
een draaiende productielijn is, vanaf
het brengen van de bacterie in het
kweekmedium tot aan het verzenden van de crèmes. In productie
werken inmiddels tien mensen bij
up- en downstream processing,
het maken van de crèmes, afvullen,
finishing, QC en logistiek. Dat zullen
er met al onze plannen zeker meer
worden. We zijn dan ook continu
op zoek naar enthousiaste mensen
voor productie, QC en R&D. Mensen
van elke leeftijd die willen leren, iets
willen opzetten, mee willen groeien
in een dynamisch bedrijf. Ik nodig
hierbij de lezers van LabVision dan
ook van harte uit om de vacatures
op onze site te bekijken, of een
open sollicitatie te sturen.
I N F O R M AT I E

Gilson International
www.gilson.com
Micreos
www.micreos.com
www.gladskin.com
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GMP-PRODUCTIE

Remedy Bank produceert in
GMP-geaccrediteerde faciliteit
homeopathische startmaterialen
Sinds juni van dit jaar is de Remedy Bank in Akersloot gestart met
de GMP-productie van startmaterialen, waarmee apothekers homeopathische verdunningen kunnen maken. Het gehele proces, van verwerking van de voornamelijk plantaardige, chemische materialen tot aan
het afvullen van de tincturen in kleine flesjes, wordt geborgd aan de hand
van equipment- en procesvalidaties, alsmede een grote diversiteit aan laboratoriumanalyses.

I

n de homeopathie bestaan duizenden verschillende ‘remedies’. Dit zijn homeopathische
geneesmiddelen, die veelal worden gemaakt
uit planten, maar ook van chemicaliën, mineralen, ziektekiemen, dieren en eiwitten. Ruim
honderd van die remedies, de veelgebruikte, de
‘hardlopers’, worden gemaakt door een aantal
grote producenten in Europa, en zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Die bedrijven richten zich
uit economische overwegingen vooral op grote
partijen, net als dat in de reguliere geneesmiddelenindustrie gebeurt. Hierdoor is het gros van de
remedies veel slechter verkrijgbaar.
Enkele Belgische apothekers, die zich toeleggen
op de bereiding en verstrekking van homeopathische geneesmiddelen en zich het lot van de
homeopathie erg aantrekken, wilden niet langer
nee moeten verkopen op vragen van artsen voor
bepaalde middelen. Zij richtten vijf jaar geleden
de Remedy Bank op, een zogenaamde coöperatieve BV, om vanuit daar een bedrijf te starten
dat ook die minder gangbare startmaterialen kan
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produceren. Op die manier kan een brede collectie aan remedies in stand worden gehouden.

Van hal naar GMP-faciliteit
De productie van de Remedy Bank vindt plaats
in Akersloot, dichtbij Alkmaar. Aanvankelijk
was het de bedoeling om in Alkmaar zelf aan de

Het laboratorium is rijk uitgerust met instrumentele technieken, waaronder
GC voor de bepaling van alcohol-, propanol- en methanolgehaltes in de
tincturen.

slag te gaan, omdat daar in 2012
de productie- en laboratoriumfaciliteiten van VSM –een fabrikant
van natuurgeneesmiddelen– vrij
waren gekomen in verband met het
verplaatsen van deze activiteiten
naar het hoofdkantoor van het
Duitse moederbedrijf. Maar dat ging
niet door. Uit bedrijfseconomische
redenen is toch besloten om een
geschikte plek dichtbij Alkmaar
te zoeken. Daar is immers ook de
tuin, in handen van de stichting
Hortus Alkmaar, waar zeer ervaren
tuinmannen honderden planten
kweken die worden gebruikt als
startmateriaal voor homeopathische
bereidingen, en er de uitgebreide
zaadcollectie in stand houden.
“Na veel geregel met bouw- en
milieuvergunningen hebben we
een lege fabriekshal met kantoor-
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Peter Hartnack, laboratorium manager bij de Remedy Bank, heeft twee door Veolia Water Technologies geleverde Elga Purelab systemen voor purified water laten installeren: één in het
lab, en één bij de cleanroom waar het water wordt gebruikt voor het verdunnen van de alcohol voor de tincturen en het naspoelen bij de schoonmaak van de productie-apparatuur.

ruimte kunnen ombouwen tot de
productiefaciliteit met op de eerste
verdieping een groot laboratorium.
De cleanroom, die we met hulp van
onderaannemers in eigen beheer
hebben gebouwd, is er als een soort
compartiment in geplaatst en is nu
op volwaardig GMP-niveau, ISOklasse D. Dat is een matig strenge
norm, maar bedenk dat je je proces
start met relatief vuil plantenmateriaal, waar echt wel beestjes
en bacteriën inzitten. We hebben
allerlei maatregelen getroffen om
bacteriegroei succesvol tegen te
gaan, iets wat we bevestigd zien
door periodieke controles van de
ruimtes met behulp van swaps en
settle plates”, vertelt Peter Hartnack, die sinds 2014 bij de Remedy
Bank werkt, officieel als manager
van het laboratorium, maar met
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nevenwerkzaamheden als inkoop, keuren en
overleggen met investeerders en klanten. “In
een kleine organisatie, met verder intern twee
analisten en één persoon voor productie, en één
externe voor installatie & onderhoud, ontkom je
daar niet aan. Maar dat is ook weer de charme,
dat je vooral in deze opbouwfase met heel veel
zaken bezig bent.”

Oogstplan
Planten zijn belangrijke basisgrondstoffen voor
de homeopathie. De 5 ml flesjes die de fabriek
verlaten bevatten extracten van die planten,
de startmaterialen (‘starting materials’ volgens
de Europese Farmacopee). De apotheek maakt
vanuit die startmaterialen de bereidingen die
uiteindelijk aan de patiënt worden verstrekt.
Het proces om tot die startmaterialen te komen
begint bij het kweken en oogsten van plantenmateriaal. “De tuinmannen van de Hortus
Alkmaar werken volgens Good Agriculture and
Collecting Practice (GACP), en volgens SKAL,

het tuindersequivalent van de GMP, wat onder
meer neerkomt op biodynamisch landbouwbeheer zonder gebruik van pesticiden. “Wij
hebben met hen een oogstplan opgesteld, dat
momenteel neerkomt op het oogsten van zo’n
300 verschillende plantenmaterialen per jaar;
op hoogtijdagen in lente en zomer soms wel vier
oogsten per dag. Hun oogstprotocol valt binnen
ons kwaliteitssysteem. Hiervoor vullen ze allerlei
kenmerken in, zoals oogstomstandigheden en de
toestand van de plant. Na oogsten (doorgaans 1
tot 3 kilo per soort) boeken we de goederen in
ons zelfgebouwde LIMS in, waarmee we ook de
analyses beheren en analyserapporten genereren.
Dan volgt een interne botanische keuring, waarbij we kijken naar de soortechtheid en vreemde
bestanddelen. Daarnaast onderzoeken we op
pesticiden en zware metalen, iets wat we nu
nog uitbesteden. Daarin volgen we de Europese
Farmacopee, die dat vereist. Sowieso hangen
onze basisspecificaties hieraan, zowel wat betreft
➞
de wijze van bereiding van de tincturen als de
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De Remedy Bank richt zich op de
productie van minder gangbare
startmaterialen. Op die manier kan

een brede collectie aan
homeopathische geneesmiddelen
in stand worden gehouden.

macroscopische en microscopische
analyse. Verder kijken we bij de
ingangskeuring ook naar aflatoxines, althans bij plantensoorten die
daarvoor een verhoogd risico geven,
zoals noten. Maar ook bij gedroogd
materiaal dat kan gaan schimmelen.
Soms voeren we ook een gehaltebepaling uit, waarbij kwantitatief
wordt gekeken naar specifieke componenten in het plantenmateriaal.”

Maken van tincturen

In deze roestvrijstalen ketels vindt in een tijdsbestek van 10 tot 30 dagen extractie plaats
van de inhoudsstoffen naar het alcohol-water mengsel. Dit proces heet massereren.

LV33 Veolia-RemedyBank.indd 60

Een voor het proces essentiële
ingangsanalyse is het meten van
het vochtgehalte. Op basis daarvan
wordt namelijk bepaald hoeveel alcohol er in het proces moet worden
bijgemengd. Dat proces begint met
het fijnhakselen van het materiaal.
Dat kunnen dikke, metershoge
stengels zijn, maar ook kleine, tere
bosaardbeitjes. Vervolgens wordt
daar op basis van een vast protocol
de afgewogen hoeveelheid alcohol
bij gedaan. Dat gebeurt zo snel mogelijk na het hakselen, zodat er geen
ontledings- of oxidatieprocessen
kunnen plaatsvinden en de toestand
van de plant zoals die in de tuin
stond zo goed mogelijk gehandhaafd blijft qua aanwezigheid van
inhoudsstoffen.
Dit mengsel wordt vervolgens
overgebracht in een maceratiefles,
waar in een tijdsbestek van 10 tot
30 dagen extractie plaatsvindt van
de inhoudsstoffen naar het alcoholwater mengsel. Dit proces, dat in
de Farmacopee macereren wordt
genoemd, is met uitzondering van
eenmaal daags schudden een passief
proces. Daarna wordt het plantenmateriaal van het alcohol-water

mengsel gescheiden door een combinatie van uitpersen en filtreren.
Dit gebeurt met een tinctuurpers,
die onder gecontroleerde omstandigheden (druk en perstijd) werkt en
in de regel een bulk van 3 liter aan
tinctuur levert.
Voordat het bulkmateriaal wordt
afgevuld in 5 ml flesjes, vindt er een
eindcontrole plaats op identiteit
(bijna altijd door fingerprinting
met dunnelaag chromatografie),
zuiverheid (toxische verbindingen
mogen er maar in een bepaalde
mate in zitten), alcoholgehalte als
ook de afwezigheid van propanol
en methanol (alle drie met de GC).
Propanol wordt veel gebruikt als
schoonmaakmiddel in GMP-omgevingen, dus dat wil je niet terugzien.
Methanol wordt soms ontwikkeld
in het plantenmateriaal, ook bij het
macereren. Ook vindt er een gehaltebepaling plaats, waarbij wordt
gekeken naar een of meer specifieke
componenten van het plantenmateriaal, die te maken hebben met
fytotherapeutische eigenschappen.
Dat zijn bijvoorbeeld polysacharide,
tannine, flavonoïden, etherische
oliën of alkaloïden.
Ieder afgevuld flesje wordt voorzien
van een etiket volgens de GMPregels, met chargenummer en houdbaarheidsdatum. Houdbaarheidsonderzoek vindt intern plaats, realtime
bij 25 °C en 60% vochtigheid en
versneld bij hogere temperaturen en
luchtvochtigheid (40 °C/75% RH),
volgens de vigerende ICH richtlijnen.
Elk eindproduct wordt standaard
met een analysecertificaat geleverd.
Daarin onderscheidt de Remedy
Bank zich van andere producenten.
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Zeger Koenders plaatst in de GMPgecertificeerde cleanroom plantaardig
uitgangsmateriaal, in dit geval een soort
van bosaardbeitjes, in de hakselaar.

Alles gekwalificeerd
Het kwaliteitssysteem is volgens de GMP voor
de API (‘active pharmaceutical ingredients’)richtlijnen opgebouwd. Dat betekent dat je een
QP, een ‘qualified person’ moet hebben voor de
vrijgave van je eindproducten, specificaties voor
al je inkoopartikelen, SOP’s voor het kalibreren
en valideren van je laboratorium- en productieapparatuur en de processen. “Daarin hebben we
volledige zorgvuldigheid nagestreefd. De HPLC,
de UV-spectrofotometer, de IR, de titratieapparatuur; alles is keurig gekalibreerd en
gekwalificeerd volgens IOP/Q methodiek, en dat
geldt ook voor de apparatuur in productie, zoals
de hakselmachine en de pers. Ook hebben we
schoonmaak validaties uitgevoerd, wat betekent
dat je apparatuur integer schoon is en dat je
schoonmaakwijze reproduceerbaar en aantoonbaar schoon is. Je moet dus aantonen dat er geen
resten van je initiële batch achterblijven die in de
volgende terecht kunnen komen. Evenzo voor de
schoonmaakmiddelen.” Het kwaliteitssysteem
is afgelopen juli door het ministerie van VWZ
gewaardeerd met de GMP-vergunning voor het
produceren van API’s.

ervaringen met deze leverancier, vooral met
betrekking tot servicegerichtheid. “We starten
zo’n inkoopproces met een ‘user requirement
specification’. Daarbij verplicht je je zelf om bij
verschillende leveranciers offertes aan te vragen
en te kijken of die voldoen aan de specificaties. In
combinatie met service en prijs kies je dan voor
de beste. Veolia onderscheidt zich hierbij omdat
het voor ons economisch gunstig omgaat met
onderhoudsintervallen door niet uit te gaan van
vaste intervallen.”
De watersystemen kunnen 30 liter per uur
produceren. Dat is voor het lab waar het purified
water vooral wordt gebruikt voor de analytische
apparatuur meer dan voldoende. Die capaciteit
is harder nodig voor het watersysteem in het
proces. Daar wordt het water gebruikt voor het
bereiden van de tincturen. De alcohol die daarin
wordt gebruikt heeft een volumepercentage van
86%, 62% of 43%, en wordt vanuit de gekochte
96% alcohol met purified water verdund. Ook
bij de schoonmaak van de productie-apparatuur,
waarbij met purified water wordt nagespoeld om
ervoor te zorgen dat er geen ionen of organische
resten achterblijven, gaan er duizenden liters per
jaar doorheen.

Zuiver water voor lab en proces
Ook voor de twee door Veolia Water Technologies geleverde Elga Purelab systemen voor
purified water is een kwaliteitsplan opgesteld
om de operationele en performance kwalificaties
te kalibreren. Al is dat in dit geval een beetje
dubbel werk, omdat de apparaten keurig IQ/OQ
zijn afgeleverd door Veolia. Dat was overigens
al bekend, want zowel Peter Hartnack zelf als de
analisten hadden bij vorige werkgevers al goede
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Toekomst
Het gebruik van purified water zal alleen maar
toenemen gezien de plannen van Peter Hartnack. “Binnenkort willen we ook met DNA en
RNA gaan werken. Die ketens zijn commercieel
verkrijgbaar. Maar we moeten daar wel keuringen voor gaan uitvoeren. Het gaat dan met name
om het meten van de biologische activiteit met
elektroforese.”

Ook is er een aannemelijke kans dat
het instrumentenpark zal worden uitgebreid met een ICP. Niet
alleen voor de metaalanalyses bij
de keuringen die nu nog worden
uitbesteed. Maar ook voor het keuren van niet-giftige verdunningen,
een andere vorm van homeopathie
dan de tincturen uit plantaardige
startmaterialen. “Arseen, bijvoorbeeld, is in een D4-verdunning (1 op
10.000) nog giftig, maar verdun je
dat nog tien keer dan is de oplossing
niet giftig. De overheid wil eisen
gaan stellen aan het keuren van de
eerste niet-giftige verdunning. Je
moet dus mogelijk voor elke verdunning kunnen aantonen dat die niet
giftig is, voordat je hem uitlevert
naar apothekers. Die keuring met
ICP is niet alleen handig voor ons
zelf, maar dat kunnen we ook voor
andere fabrikanten gaan doen.”
Voor de wat langere termijn staat
het ontwikkelen van eigen monografieën op de agenda. “De
bereiding van zo’n 400 van de 2.000
grondstoffen staat in de Farmacopee beschreven, maar van 1.600 nog
niet. Wij zijn nu bezig om ons assortiment op te bouwen vanuit die 400
beschreven grondstoffen, waarbij
je verder weinig aan registratiewerk hoeft te doen. Maar vanuit de
gedachte van de oprichters van de
Remedy Bank om een zo breed mogelijk assortiment te leveren, is het
wenselijk om zelf de bereiding voor
een deel van die andere grondstoffen op te pakken. Daarbij zullen we
meer HPLC- en DLC-apparatuur gaan
gebruiken, zodat we systematischer
eluens kunnen variëren.”

I N F O R M AT I E

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl
Remedy Bank
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Meerdere reactoren
op één analyzer
Met de introductie van de YSI 2940 en 2980 MultiChannel Online Monitor systemen wordt het mogelijk
om de processen in meerdere bioreactoren te monitoren, controleren en optimaliseren met slechts één YSI
2900 biochemische analyzer. De YSI 2940 is geschikt is
voor maximaal vier, en de YSI 2980 voor maximaal acht
reactoren. De systemen zijn toepasbaar voor verschillende schaalgroottes en typen bioreactoren, inclusief
enkelvoudige systemen.
De online sampler neemt automatisch vloeistof uit
een bioreactor en levert het monster aan bij de YSI
2900-serie Biochemie Analyzer. Deze meet vervolgens nauwkeurig, specifiek en binnen één minuut de
gewenste parameter(s), dankzij de unieke membraantechnologie. Met iedere monstername kunnen tot
wel zes parameters gelijktijdig worden geanalyseerd:
glucose, lactaat, glutamine, glutamaat, xylose, ethanol, methanol, sucrose, galactose, lactose, choline en/
of waterstofperoxide. Contaminatie wordt voorkomen
door aseptische monstername en een automatische
reinigingscyclus. Daarnaast zijn de cruciale componenten autoclaveerbaar en is het systeem CIP- en SIPcompatibel.
Net als bij de succesvolle YSI 2900-serie analyzers is
er een intuïtieve grafische user interface met touch
screen en heldere iconen. Integratie in de bestaande
structuur van aansturing, monitoring en dataopslag is
mogelijk dankzij de analoge, ethernet en OPC aansluitmogelijkheden, connectiviteitopties voor SCADA, DAS,
LIMS en feed-control systemen, en bediening en controle op afstand via een web-based server. Uiteraard
zijn de YSI 2940 en 2980 21 CFR, part 11 compliant.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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Gratis diagnose pipetten
Hoe nauwkeuriger en betrouwbaarder de pipet, des te beter
de resultaten. Om dit te bereiken biedt Gilson een gratis pipetdiagnose aan. Tijdens deze diagnose worden pipetten op locatie
gecontroleerd door een Gilson servicespecialist op de belangrijkste
mechanische onderdelen, die van essentieel belang zijn voor het
goed functioneren van de pipet.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Glasbodem met kunststofachtig
kweekoppervlak
De glasbodem
van de CELLview slide is
nu beschikbaar
met zowel een
TC behandeld
oppervlak voor
eenvoudige
toepassingen, als
een Advanced
TC behandeld
oppervlak voor
complexere experimenten, zoals meervoudige
immunologische
kleuring of de live cell analyse van gevoelige cellen. Greiner Bio-One ontwikkelde deze nieuwe glascoating technologie om een kunststofachtig oppervlak te creëren om cellen op te groeien. Glas is niet typisch een materiaal dat
normaal gezien bevorderlijk is voor celadhesie, maar deze speciale coating
maakt nu ook optimale celgroei mogelijk op glasoppervlakken.
De CELLview slide kan worden gebruikt voor de analyse van levende cellen
en hoge-resolutie microscopie. Omdat de morfologie en vitaliteit van cellen
essentieel zijn voor een succesvolle analyse, bieden de verschillende slideoppervlakken de ideale onderzoeksomstandigheden voor diverse toepassingen.
Het TC of Advanced TC behandelde 175 µm dikke dekglas van borosilicaat is
ingebed in een transparante kunststof slide, uitgerust met een verwijderbare
behuizing van zwart polystyreen. Deze behuizing deelt de slide op in tien
ronde compartimenten, die allen de afmetingen van een well hebben in een
standaard 96-well’s microplaat.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
sales@nl.gbo.com
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MATERIAALANALYSE

Esmeralda Peelen haalt met
een door Verder-Scientific
geleverde polijstmachine net zo lang minuscule
laagjes van een elektronicacomponent af tot ze
bij het gedeelte komt dat
voor failure analysis onder
een elektronenmicroscoop
wordt bekeken.

Ampleon ontwikkelt en produceert HF-vermogenshalfgeleiders. Omdat deze
power transistoren werken bij hele hoge vermogens en frequenties ontwikkelen ze
veel warmte, die moet worden afgevoerd via soldeer- en andere verbindingen met
de verpakking van deze chips. Om te kunnen analyseren hoe deze verbindingen zich
houden en waar het fout kan gaan is in samenwerking met Verder-Scientific een
laboratorium ingericht, waar hele speciale monstervoorbereiding plaatsvindt.
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Soldeerverbindingen analyseren
tot op tienden van een micrometer

F

ietsenmakerswerk. Dat is de prikkelende
typering van Bert Otterloo voor het assemblageproces van een kale IC tot een
elektronicacomponent. “Het proces dat
daaraan vooraf gaat –het fabriceren van IC’s in
wafer fab’s– komt heel nauw tot op de nanometer en gebeurt aan de hand van nauwgezet
gecontroleerde, veelal chemische processen. In
vergelijking daarmee is het assembleren, het in
elkaar zetten van de component, een veel minder
goed gecontroleerd proces. Dat is in veel gevallen
niet echt een probleem, maar door de steeds
hogere prestaties die de chips leveren zien we
dat het er bij die assemblage ook steeds nauwer
op aankomt. Waardoor je ook deze processen strakker moet inrichten”, aldus de Failure
Analysis Engineer bij het in Nijmegen gevestigde
Ampleon.
Juist bij een bedrijf als Ampleon is er binnen het
productieproces extra focus op assemblage. Dat
heeft alles te maken met het soort producten dat
er wordt ontwikkeld en geproduceerd: HF-vermogenshalfgeleiders, ook wel power transistoren
genoemd. Een transistor is een elektronicacomponent die zelf geen stroom of spanning kan opwekken, maar die wel kan versterken. Als je hele
rijen van die transistors parallel schakelt kan je
komen tot hoge vermogens en hoge frequenties
(HF). Op basis daarvan heeft Ampleon producten
en oplossingen op de markt voor met name zenders voor mobiele communicatie (cellulaire basisstations), maar ook voor zenders op het gebied
van radio/tv, radar en luchtverkeersleiding. Andere markten zijn koken (magnetrons), verlichting,
industriële lasers en medische instrumenten.
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Ampleon
Ampleon bestaat pas sinds 2015, maar heeft een kennisinfrastructuur op het gebied
van HF-vermogenshalfgeleiders die al meer dan 50 jaar toonaangevend is in de wereld. Dat begon met Philips, dat in 2006 zijn halfgeleiderdivisie onderbracht in NXP
Semiconductors. Deze chipfabrikant nam in 2015 concurrent Freescale over. Omdat
beide bedrijven een gezamenlijk marktaandeel van 80 tot 90 % hadden op het gebied
van signaalversterkers voor mobiele zendmasten, moest NXP deze activiteiten verkopen om een eventuele blokkade van de transactie door mededingingsautoriteiten
te vermijden. Het Chinese investeringsbedrijf Jianguang Asset Management nam de
HF-activiteiten over, die sindsdien worden voortgezet onder de naam Ampleon.
Ampleon heeft op de hoofdvestiging in Nijmegen zo’n 300 mensen aan het werk in
met name R&D en management, marketing & sales. In de vestiging op de Filipijnen
vindt de assemblage plaats. De productie van de IC’s, die tot nu toe nog plaatsvindt
bij NXP, wordt binnen afzienbare termijn ondergebracht bij een foundry in Taiwan.

Dealen met warmte
De uitdaging bij deze HF-componenten is dat
ze heel veel warmte genereren. Het is dus zaak
om die warmte netjes af te voeren, zodat de
component niet beschadigd raakt. Een essentiële
rol in die warmtedissipatie is weggelegd voor de
behuizing van dat IC. Een chip is altijd verpakt in
een soort van behuizing, waarbij er tussen chip
en behuizing verbindingen zijn die zorgen voor
de overdracht van de elektrische signalen en ook
de warmte geleiden. Die verbindingen kunnen
minuscule, dunne pootjes zijn en/of soldeerverbindingen. “In de regel is de functie van een
behuizing vooral mechanische bescherming, maar
bij ons is die ook essentieel voor de betrouwbare
werking van de transistors. Als een soldeerver-

binding niet helemaal goed is, kan
de warmteweerstand zomaar een
factor twee groter worden en dan
wordt de component te heet en
gaat stuk. De die –het actieve stuk–
en de behuizing, die hierbij fungeert
als een zogenaamde heatsink,
moeten dus optimaal op elkaar zijn
afgestemd”, stelt Jan Buurman, collega van Bert in het Failure Analyis
Laboratorium.

Failure analysis
Het ontwerp en de ontwikkeling van
nieuwe componenten vindt plaats in
Nijmegen. Hier zijn ook faciliteiten ➞
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Van Si naar GaN:
nieuwe uitdagingen

Bert Otterloo, Failure Analysis Engineer bij Ampleon, bij de elektronenmicroscoop waarmee soldeerverbindingen tot op nanometerniveau kunnen
worden geanalyseerd.

Detailopname van een crack in een goud-tin soldeerverbinding na langdurig

Waar halfgeleiders altijd van Si werden gemaakt, is sinds een jaar of tien
GaN als halfgeleidermateriaal sterk in opkomst. Dat zit op SiC-kristallen en
die combinatie maakt een hogere ‘figure of merit’, een hoger product van
vermogen en frequentie mogelijk. Ideaal dus voor de HF-transistoren van
Ampleon, waarvan er enkele inmiddels op GaN-basis op de markt zijn.
Deze enorme stap in technologie-ontwikkeling heeft echter ook consequenties voor de assemblage van de component. Je kunt namelijk wat je
halfgeleiderkristallen betreft wel naar hogere temperaturen gaan, van 175
°C nu, naar 250 tot 300 °C. Maar dat heeft ook effecten op de metallisatie. Stelregel is dat bij een temperatuur van meer dan de helft tot tweederde van de smelttemperatuur in K allerlei versnelde diffusies optreden
en metalen zich anders gaan gedragen dan je gewend bent. Dan is het
bijvoorbeeld veel lastiger om een goede verbinding met de metaaldraadjes
in stand te houden.
Werken met heel nieuwe technologieën kan ook betekenen dat er effecten
optreden, die je met je teststramien van hoge temperatuur en hoge vochtigheid niet aan het licht kunt brengen. “GaN is een piëzo-elektrisch materiaal.
Dat wil zeggen dat als je er een kracht op uitoefent er spanning over komt
te staan, en als je er spanning op zet er een mechanisch effect is. Die materialen hebben er dus last van als er een enorme sterke elektrische velden
op komen te staan: er ontstaat iets van beweging, dat kan uitmonden in
breuken. Dat zijn nieuwe dingen, die je in de praktijk moet ervaren en waar
je op basis van onze testresultaten van kan leren. Op die manier kan je daar
in een nieuw ontwerp rekening mee houden”, vertelt Bert Otterloo.
“En”, gaat hij verder, “In het GaN zit een laagje van AlGaN. Dat is vochtgevoelig, want het aluminium kan hydrolyseren. Dat weten wij chemici wel,
maar daar zijn elektronici zich veel minder van bewust. Dan moeten ze dus
iets verzinnen om dat vocht 20 jaar lang buiten te houden...”

cycle testen.

voor het maken van prototypes. Die prototypes
worden vervolgens onderworpen aan zogenaamde vrijgave testen. Hierbij wordt de component
blootgesteld aan stressoren zoals hoge temperaturen en vochtigheid, een testregime dat
voorspelt hoe de component zich gedurende een
periode van tien tot twintig jaar in het veld zal
gedragen. Dit lijkt voor elektronicacomponenten een wel erg lange periode, vooral als je daar
vanuit je consumentenervaringen van het iedere
twee jaar vervangen van je mobiele telefoon naar
kijkt. “In de professionele markten waarin wij
opereren gelden andere eisen. De zenders zijn
vaak op moeilijk toegankelijke plekken opgesteld, waardoor vervanging van de componenten
een kostbaar proces is; dat wil je niet iedere twee
jaar willen doen. Bovendien hebben we het in ons
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geval niet over componenten van een paar dollar,
maar moet je aan 100 dollar of meer denken”,
vertelt Bert Otterloo.
Na het doorlopen van de testcyclus vinden er
allerlei elektrische en thermische testen plaats
op de component. Zijn die goed, dan zal er
zeker in het geval van vrijgaves voor verdere
doorontwikkeling en in productie nemen, geen
aanvullend testwerk nodig zijn. Gaat het echter
niet goed, of wil R&D in een bepaald ontwikkelstadium een gedetailleerd beeld hebben van
de component, dan wordt het Failure Analyis
Laboratorium ingeschakeld. Daar worden aan de
hand van microscopische technieken (licht- en
elektronenmicroscopie) tot op nanometerniveau
de details rond bijvoorbeeld aansluitingen en soldeerverbindingen onderzocht. Met de informatie

over wat er mis is gegaan, en waar
precies, kan ook de oorzaak van de
failure worden achterhaald. Die kan
bijvoorbeeld in het ontwerp van de
component zitten (materiaalkeuzes),
bepaalde procesinstellingen (waardoor de hechting van draden minder
goed is of er belletjes in het soldeermateriaal zitten) of de inwerking
van vocht en/of vervuiling.

Zagen en slijpen
De eerste stap in de failure analysis
is het deksel van de component eraf
halen. Je ziet dan met het blote oog
de IC’s met de transistoren en nog
wat andere kleinere componentjes

14-09-17 09:38

67

LABVISION | #3 | SEPTEMBER 2017

Verder-Scientific heeft niet alleen de apparatuur, maar de verdere infrastructuur van het Failure Analysis

Het grove werk gebeurt met deze ook door Verder-Scientific geleverde

laboratorium geleverd.

zaaginstallatie, bediend door Jan Buurman.

die nodig zijn om de impedantie te reguleren. Als
je dat geheel onder de lichtmicroscoop bekijkt,
zie je ook de metalen verbindingsdraadjes die
eventueel los kunnen zitten. In dit stadium kan
ook een speciale test worden gedaan op de
parallel geschakelde transistoren, die met elkaar
de power transistor vormen. Als er bij één van
die transistoren wat spanning lekt, dan kan hij
lokaal iets warmer worden, wat niet goed is voor
de component. Een speciale test, die bij een
partnerbedrijf wordt uitgevoerd, laat precies zien
waar dat gebeurt.
Bij de laatste stap in het testproces blijft er niet
veel over van de component. Doel is namelijk
om met een elektronenmicroscoop naar een
specifieke dwarsdoorsnede te kijken. Om precies
op het gewenste stukje te komen, met een
nauwkeurigheid van enkele tientallen nanometers, hebben de analisten een heel arsenaal aan
materiaalbewerkingstechnieken ter beschikking.
Het begint nog eenvoudig met het doorzagen
van de component tot een veilige marge boven
het doeloppervlak. Vervolgens wordt het stukje
dat over is met klemmetjes gefixeerd en ingebed
in een blokje kunststof, dat overnacht uithardt.
De volgende dag begint analist Esmeralda Peelen
met het echte precisiewerk. “Met behulp van
papieren schijven, waarin hele kleine diamantjes
zijn verwerkt, slijp ik heel voorzichtig een stukje
weg. Ik begin met relatief grof papier. Maar hoe
dichter ik bij het doel kom –wat ik regelmatig
check met de microscoop– , des te fijner papier
ik gebruik. Voor de laatste stappen, tot slechts
30 nm, gebruik ik hele fijne doeken waarin ook
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weer een diamantsuspensie is verwerkt. Feitelijk
poets je de schade die je met de ene grofheid
hebt gemaakt weer weg met een mindere grofheid, zodat je een optimaal oppervlak hebt om
er met de SEM bij een 100.000 tot 200.000 keer
vergroting naar te kijken. Dat lijkt soms een eindeloos proces, dat ook steeds spannender wordt:
je wilt zo dicht mogelijk bij je doel komen, maar
ga je iets te ver, dan is het oppervlak dat je
wilt bekijken weg en kan je opnieuw beginnen.
Vandaar dat we hier heel veel tijd in stoppen: vier
cross-secties op een dag is wel zo’n beetje het
maximum haalbare.”
Extra uitdaging is om bij dit polijsten tot een
recht oppervlak te komen. “Binnen de dimensies
waar wij naar kijken is een afwijking in hoogte
van enkele nanometers al snel een bolling. Die
bolling kan worden veroorzaakt omdat het
materiaal bestaat uit elementen met verschillende hardheden, waardoor je het ene stukje net
iets verder weghaalt dan het andere; iets wat je
vooral aan de randen merkt. Als je een soldeerverbinding nader wilt bekijken is dat niet zo’n
ramp, maar wil je de contactpunten van een hele
rij van verbindingsdraden, allemaal dunner dan
een mensenhaar, onder de loep nemen dan moet
recht ook tot in de nanometers recht zijn. Om dat
te realiseren hebben we een methode ontwikkeld waarbij we polijsten met speciale kunststof
folies –ook weer in verschillende gradaties– op
een glasplaat. Die zijn erg dun en die plak je als
het ware op het oppervlak van het testobject.
Vanwege het glas aan de andere kant blijft het
oppervlak mooi recht en rondt het niet af”, legt
Jan Buurman uit.

Apparatuur en meubilair
De specialistische monstervoorbewerking vindt plaats met zaag- en
slijpapparatuur van Verder-Scientific. “Dit is zeer degelijke, robuust
uitgevoerde apparatuur waar we dit
precisiewerk uitstekend mee kunnen doen. Het mooie is in dit geval
dat Verder-Scientific ook voor de
verdere infrastructuur van dit dedicated laboratorium heeft gezorgd.
Degelijke aluminium tafels, goede
verlichting boven de werkplekken,
een handig opbergsysteem waar
we al onze hulpmiddelen voor het
slijpen en polijsten overzichtelijk in
kunnen bewaren. Ook is nagedacht
over de afvalstromen. Als je zo’n
blokje slijpt gaat er al snel een centimeter aan kunststof je gootsteen in.
Door voor de afvoer een bezinkbak
met een filterdoek te plaatsen
haal je dat afval er eenvoudig uit.
Wat dat betreft zijn we optimaal
uitgerust om onze collega’s van
R&D te helpen om de producten en
assemblageprocessen nog verder te
verbeteren”, aldus Bert Otterloo.
I N F O R M AT I E
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WERVING & SELECTIE

Testen beschermende kleding
vergt zelfstandige analisten
die zeer accuraat zijn
ProQares in Rijswijk test handschoenen, laarzen en kleding op de
bescherming tegen chemische stoffen. Het bedrijf is wereldwijd
vermaard om zijn expertise op dit gebied voor militaire toepassingen. Minder bekend is dat ProQares ook veiligheidsproducten test voor
gebruik in de industrie en ziekenhuizen. De eindgebruikers in die markten
zijn zich volgens Gijsbert Woudenberg nog te weinig bewust van de mate
van bescherming van dergelijke producten.

M

enig lezer van LabVision zal
dit wel eens hebben gedaan.
Niet één, maar twee paar latex
handschoenen aantrekken omdat
je met een wel erg gevaarlijk goedje werkt,
en het zekere voor het onzekere wil nemen.
“Schijnveiligheid”, noemt Gijsbert Woudenberg,
operations manager bij ProQares, deze gedachtenkronkel. “Als die stof binnen een minuut
door de handschoen gaat, heb je met dubbele
handschoenen die stof binnen twee minuten op
je huid zitten. En dat is nog steeds heel snel.”
Woudenberg en zijn collega’s testen in opdracht
van fabrikanten en leveranciers hun veiligheidsproducten als handschoenen, maar ook laarzen,
maskers en kleding op de bescherming die ze bieden tegen chemische stoffen. Dat testen gebeurt
volgens methoden die in verschillende Europese
en Amerikaanse normen, zoals de EN-374-3,
ASTM D 6978-5 en EN-ISO 6529 beschreven
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staan. Deze testen zijn verplicht om –in het geval
van Europa– een CE-markering voor het product
te krijgen, waarna het op de markt mag worden
gebracht. Zo’n CE-keurmerk zegt echter niets
over de veiligheid in de praktijk, geeft daar geen
garantie voor, en daar zijn veel eindgebruikers
zich niet van bewust.

Beperkte testset
Een veelvuldig uitgevoerde test bij ProQares
is die op permeatie, het op moleculair niveau
door de handschoen (of een ander beschermend
product) heendringen van de vloeistof. In de
normen staat een lijst van vijftien chemicaliën
waarmee deze testen in ieder geval moeten
worden uitgevoerd. Die stoffen worden geacht
representatief te zijn voor bepaalde klassen
van verbindingen. Bijvoorbeeld methanol voor
alcoholen, aceton voor ketonen, tolueen voor
aromatische koolwaterstoffen, acetonitril voor

nitrilverbindingen, 40% natrtiumhydroxide voor anorganische basen en
96% zwavelzuur voor anorganische
mineraalzuren. “Het probleem is dat
de beschermingswaarde tegen methanol niets zegt over of en hoe snel
ethanol of propanol de handschoen
passeert. Je kunt de testresultaten
derhalve niet zomaar toepassen op
andere verbindingen in de betreffende klasse. Ik begrijp ook wel dat
je niet standaard honderden stoffen
kunt laten testen, want dat kost veel
te veel tijd en maakt het ook nogal
prijzig. Maar dat neemt niet weg
dat je er wel bij stil moet staan dat
de eindgebruiker op dit moment
niet standaard representatieve
gegevens heeft voor de stof waar
hij mee werkt, tenzij het ‘toeval-
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Lisa Luijendijk is via
CheckMark Labrecruitment bij ProQares
aangesteld en werkt
er nu bijna een jaar als
volwaardig lid binnen het
team dat verantwoordelijk is voor het testen
van veiligheidsproducten
voor de industrie en
ziekenhuizen.

lig’ de stof uit het lijstje is”, aldus
Woudenberg.

Bevraag leverancier
ProQares voert zelden tests uit in
opdracht van eindgebruikers, maar
zou wel graag zien dat die zich meer
bewust worden van de mate van
bescherming die wordt geboden
door bijvoorbeeld de handschoenen.
“De gemiddelde eindgebruiker is
daar helemaal niet mee bezig; die
trekt gewoon een handschoen uit
de doos die in de kast staat, en weet
niet of die hem gaat beschermen bij
het werk dat hij uit gaat voeren. We
zien ook dat handschoenen vaak be-
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drijfsbreed worden ingekocht, terwijl binnen dat
bedrijf met een diversiteit aan middelen wordt
gewerkt. Ook kan het zijn dat de ene persoon
veel intensiever met een stof in aanraking kan
komen dan de ander. Neem als voorbeeld cytostatica. Die zijn echt niet bedoeld voor gezonde
mensen! Afgezien van het feit dat er verschillen zijn tussen handschoenen in de mate van
bescherming en ze ook niet tegen alle cytostatica
bescherming bieden, komt een bereider van deze
middelen hiermee veel nauwer in contact dan
de verpleegkundige die de cytostatica toedient
aan de patiënt. De bereider moet derhalve een
hogere graad van bescherming hebben.”
De ideale situatie is dus dat op het moment dat
het ziekenhuis handschoenen gaat inkopen, duidelijk is waarvoor ze worden gebruikt en welke

gevaren er zijn. Het is daarbij zaak actief aan de
fabrikant of leverancier te vragen of die bepaalde
handschoen wel bescherming biedt tegen die
bewuste stof. De fabrikant moet dan kunnen
aantonen dat dit daadwerkelijk het geval is, bijvoorbeeld door voor extra stoffen laten testen.

Inventief
ProQares test in principe alle materialen volgens
internationale normen. Dat is gevalideerd,
duidelijk en helder. Alle betrokkenen begrijpen
wat je doet en wat het eindresultaat betekent.
En je kunt zo ook prima resultaten met elkaar
vergelijken, bijvoorbeeld in ringonderzoeken met
andere Europese laboratoria. In deze normen is
vast gelegd hoe een testobject (een stukje hand➞
schoen, kleding of laars) blootgesteld dient te
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onderdoor is gegaan, en dan heb je
het goedje niet meegenomen, zodat
je niets meet, terwijl er misschien
wel iets was. Hier komt de kracht
van ProQares goed naar voren: door
het vanuit onze jarenlange ervaring
opgebouwde vakmanschap zijn we
goed in staat om de testresultaten
te kunnen beoordelen” vertelt Gijsbert Woudenberg.

In het diepe

Gijsbert Woudenberg, operations manager bij ProQares, heeft in zijn hand een cel waarmee permeatietesten worden uitgevoerd, in dit
geval in combinatie met elektrochemische detectie.

worden aan de teststoffen. Het testobject wordt
daarvoor ingeklemd tussen een onder- en bovencompartiment van een testcel. In het bovenste
compartiment wordt de teststof aangebracht en
in het onderste compartiment bevindt zich het
meetgedeelte. De norm voorziet echter niet in
een beschrijving hoe de analyse van de teststoffen uitgevoerd dient te worden.
ProQares hanteert hier vier configuraties, die qua
opzet helemaal zelf door de mensen van ProQares zijn uitgedacht en met customized apparatuur
zijn opgetuigd. Organische componenten die
voldoende vluchtig zijn (tolueen, alcohol, aceton)
gaan met een gasstroom, die door het onderste
compartiment wordt gevoerd, mee naar een GC.
Andere vluchtige stoffen, die wel vluchtig zijn,
maar niet met een GC kunnen worden geanalyseerd (chloorgas, waterstofperoxide), gaan
ook in een gasstroom mee, maar dan naar een
elektrochemische detector. Zuren, zouten en basen worden met water getransporteerd naar een
geleidbaarheidsdetector. De vierde klasse wordt
gevormd door de cytostatica. Die stoffen zijn ook
wateroplosbaar, maar kunnen niet met geleid-

LV33 Chekmark-Proqares.indd 70

baarheid worden gemeten. Omdat deze grote,
in de regel organische moleculen UV absorberen
wordt het water afgevangen, in de HPLC geïnjecteerd en met UV gedetecteerd.

Gevoel voor de analyse
De detectietechnieken leveren mooie getalletjes
op tot zoveel plaatsen achter de komma. Echter
daar kan je in het geval van de permeatietest
niet blind op vertrouwen. “Het moeilijkste in ons
vak is dat je nooit weet wat er uit kan komen.
Soms is een stof binnen dertig seconden al
doorgeslagen; je meet dan netjes een signaal
met één van de detectoren. Maar wie zegt mij
dat er in de uitwerking iets niet helemaal goed
is gegaan? We testen bijvoorbeeld bij kleding
ook de ritsen. Dat is een heel gehannes om die
goed in de monsterhouder te krijgen, want het
is stijf materiaal. Om uit te sluiten dat er lekkage
plaatsvindt langs de randen, moet je het stukje
rits aan de zijkanten heel nauwgezet afkitten,
zodat je alleen de stoffen meet die door de rits
komen, en niet er langs. Aan de andere kant kan
het ook voorkomen dat er niet genoeg lucht

Het werk dat aan de ene kant heel
routinematig is, maar aan de andere
kant zeer specialistisch, vergt een
type analist dat vrij zeldzaam is:
gedreven, heel accuraat, er bovenop
willen zitten en zeker niet met de
mentaliteit van ‘het zal wel’. Ook
kan een zekere nuchterheid geen
kwaad: de stoffen waar je mee
werkt zijn immers niet allemaal de
fijnste, zoals chloorgas, HF-gas en
benzeen.
ProQares heeft de zoektocht naar
geschikte kandidaten voor vacatures ondergebracht bij Checkmark
Labrecruitment. “Checkmark weet
precies wat voor mensen wij zoeken
en weet ook waar ze terechtkomen.
Ze zijn daarbij heel goed in staat om
een inschatting te maken of er een
‘perfect match’ is”, stelt Gijsbert
Woudenberg.
Ook Lisa Luijendijk is via Checkmark
bij ProQares terecht gekomen. Zij
werkt er nu bijna een jaar, tot volle
tevredenheid van werkgever en
-nemer. Voor Lisa, die direct na haar
afstuderen bij Avans Hogeschool
aan de slag kon, was het wel even
wennen. “Ik ben ingewerkt door
Gijsbert: hij heeft de testen een
keer voorgedaan en mij duidelijke
instructies gegeven. Vervolgens
kon ik eerst onder zijn begeleiding
aan de slag. Redelijk snel was ik
helemaal zelfstandig met Gijsbert
en andere collega’s als vraagbaken
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op de achtergrond. Als je dan voor het eerst zo’n
test alleen uitvoert, is het wel even slikken, maar
je leert daar wel van: zelf dingen oppakken, zelf
problemen oplossen. Heel anders dan tijdens je
studie. Daar laten ze je geen GC openmaken om
te kijken of het goed zit. Daar laten ze je niet een
gasfles opendraaien; dat mogen alleen de docenten, want dat is gevaarlijk. Althans, dat is wat
je meekrijgt. En natuurlijk, als je nooit met een
gasfles hebt gewerkt, is dat in het begin best wel
eng. Nu werk ik er dagelijks mee. Je moet nog
steeds opletten, goed nadenken bij wat je doet,
en er voor zorgen dat er een tweede persoon in
de buurt is, maar eng is het niet meer.”
Lisa is ook zeer te spreken over het vertrouwen
dat ze al heel snel kreeg. “Dat komt onder andere
naar voren in de vrijheid om je werk zelf in te
plannen. En dat is niet altijd even gemakkelijk,

want een experiment kan binnen vijf seconden
afgelopen zijn als de chemische stof direct door
het testobject diffundeert, maar het kan ook acht
uur duren. Je moet dus heel flexibel zijn, en het
in teamverband met je collega’s op willen lossen.
Dan heb je soms van die constructies dat er vier
mensen aan een test hebben gewerkt: nummer
één bereidt de test voor, nummer twee zet hem
in, de derde haalt hem er uit en de vierde rondt
de analyse af.”

en maak altijd de afweging welke
veiligheidsmaatregel het beste past
bij een specifieke situatie.” Gijsbert
Woudenberg vult hierop aan: “dat
heeft ook te maken met een stuk
bewustwording die we tijdens het
testen vanzelf krijgen. Want we zien
wel degelijk grote verschillen tussen
de verschillende producten...”

Veilig werken
Bij een bedrijf dat handschoenen test ontkom
je niet aan de vraag hoe ze zelf met die manier van bescherming omgaan, zeker omdat er
met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Lisa’s
antwoord hierop past precies binnen de stelregel van ProQares: “werk zo netjes mogelijk,
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Voordat handschoenen op
de markt mogen worden gebracht, moeten
ze worden getest op de
bescherming die ze bieden
tegen chemische stoffen.
Het CE-keurmerk dat de
fabrikanten daarmee kunnen krijgen, zegt echter
niets over de veiligheid in
de praktijk, geeft daar geen
garantie voor. Daar zijn veel
eindgebruikers zich niet van
bewust.
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3D-CELKWEEK

Magnetische celkweek levert sferoïde
culturen met cellen in een 3D-systeem
Cellen die zijn gekweekt tot een driemensionaal systeem komen veel dichter
in de buurt van het in vivo micromilieu van bijvoorbeeld tumoren dan de
eenlagige celculturen die veelvuldig worden toegepast. Met de door Nano3D
Biosciences ontwikkelde technologie voor het magnetisch samenvoegen van cellen,
door levitatie of door bioprinten, is 3D-kweek voor iedereen haalbaar, zeker in combinatie met speciale celkweekmaterialen met een celafstotend oppervlak.

I

n preklinische validatieprocessen bij geneesmiddelenonderzoek wordt nog voornamelijk met eenlagige celculturen
gewerkt. Dergelijke 2D-culturen kunnen echter de condities
van fysiologisch weefsel slechts beperkt nabootsen. In vivo
cellen zijn namelijk in staat om driedimensionaal de interactie
aan te gaan. Daarom hebben resultaten van 2D-culturen vaak
een beperkte relevantie voor klinische effectiviteit en dragen
zo bij aan de hoge mate van uitval in het proces van geneesmiddelenonderzoek.

Sferoïden
De inzet van sferoïde culturen wordt beschouwd als een betere methode, die leidt tot meer voorspelbare in vitro screening
assays voor preklinisch geneesmiddelenonderzoek, met name
in kankeronderzoek. In sferoïde culturen groeien cellen in een
driedimensionaal systeem met zones van cellulaire heterogeniteit en voedings- en zuurstofgradiënten. Hiermee komen ze
veel dichter bij het in vivo micromilieu van tumoren. Vergelijkingen van sferoïde culturen met eenlagige 2D-culturen
toonden functionele verschillen aan in tumorcellijnen, zoals
veranderingen in eiwitexpressie, fosforyleringspatronen en
ontvankelijkheid voor remmende moleculen.

Magnetische 3D-celkweek
De kerntechnologie van Nano3D Biosciences (n3D), partner
van Greiner Bio-One, bestaat uit het magnetiseren van cellen
met NanoShuttle-PL. De cellen kunnen worden samengevoegd
met behulp van een magneet, zowel door levitatie als door
bioprinten, om zo in vitro 3D-modellen te vormen die representatief zijn qua structuur en biologie.
De voordelen van magnetische celkweek zijn:
• Nabootsen van de eigen weefselomgeving.
• Snelle vorming 3D-model binnen enkele uren.
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Geen specialistische media nodig.
Eenvoudig te gebruiken.
Geen materiaalverlies.
Maakt co-culturen mogelijk.

Met gemagnetiseerde sferoïden wordt de toevoeging en
verwijdering van oplossingen vereenvoudigd door het toepassen van een magnetisch veld waarmee ze tijdens de aspiratie
in een stabiele positie worden gehouden. Hierdoor wordt
het verloren gaan van sferoïden beperkt. Sferoïden kunnen
ook opgenomen en verplaatst worden naar een andere plaat
middels het gebruik van magnetisch gereedschap zoals de
MagPen.
NanoShuttle-PL bestaat uit goud, ijzeroxide en poly-L-lysine.
Het magnetiseert cellen middels het elektrostatisch vasthechten aan celmembranen gedurende een incubatie, die
overnacht kan plaatsvinden. Na incubatie tonen de gemagnetiseerde cellen een kleuring met donkere nanopartikels.
NanoShuttle-PL blijft tot acht dagen aan de celmembraan
gehecht, waarna het in de 3D-cultuur wordt vrijgegeven.
NanoShuttle-PL is biocompatibel zonder negatief effect
op het metabolisme en de proliferatie en veroorzaakt geen
inflammatoire stress. Het stimuleert zelfs de proliferatie in 3D.
Verder interfereert het niet met experimentele technieken als
fluorescentie of Western blotting.

Speciale celkweekmaterialen
Voor het succesvol toepassen van het magnetisch kweken van
3D-culturen is het belangrijk dat de cellen zich niet hechten
aan het oppervlak van de celkweekfles, -plaat of -petrischaal.
Standaard producten voor weefselkweek, die juist zijn geoptimaliseerd om de condities voor celhechting te verbeteren,
kunnen niet worden gebruikt. Met de CELLSTAR® kweekmaterialen met een cell-repellent oppervlak heb je dat probleem
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Voorbeeld van een 3D-co-cultuur zoals die is verkregen met
behulp van gemagnetiseerde sferoïden.

Schematische weergave van een
tumorsferoïde.

Principe van het magnetisch
kweken van 3D-culturen, door
levitatie of bioprinten.

niet. Deze producten hebben een celafstotend oppervlak
dat effectiever dan een standaard hydrofoob oppervlak het
hechten van cellen tegengaat, en zo uitstekend past bij de
magnetische celkweektechnologie van Nano3D Biosciences.
De celafstotende eigenschappen worden verkregen door een
innovatie chemische modificatie van het oppervlak van het
celkweekproduct. Deze producten zijn gesteriliseerd door
bestraling en bevatten geen detecteerbare hoeveelheden aan
endotoxines, DNases, RNases en humaan DNA. Ze induceren
geen cytotoxische effecten, wat is bepaald volgens EN ISO
10993-5 met zoogdiercellijnen. Aangezien de CELLSTAR®
celkweekproducten met celafstotend oppervlak effectief de
adhesie van semi-hechtende en hechtende cellijnen voor-
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komen, zijn ze geschikt voor meerdere toepassingen, zoals
suspensieculturen en voor het kweken van sferoïden, stamcel
aggregaten en op gel gebaseerde 3D-culturen, met of zonder
gebruik van magnetische technieken.
I N F O R M AT I E

Greiner Bio-One
info@nl.gbo.com
www.gbo.com

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de Greiner
Bio-One brochure: 3D Cell Culture with Products from Greiner
■
Bio-One and Nano3D Biosciences, art.nr. F071076.
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S ci en ce fo r So l id s
M a t e r i a l o g ra p h y
Fu r n a c e s & O ve n s
E l e m e n ta l A n a l y s i s
M i l l i n g & S i ev i n g
Pa r t i c l e A n a l y s i s

Als onderdeel van de VERDER Group, zet de
VERDER SCIENTIFIC divisie de standaard in de
ontwikkeling, productie en verkoop van
laboratoriumapparatuur en analytische apparatuur.
Deze instrumenten worden gebruikt op het gebied van
kwaliteitscontrole, R&D voor monstervoorbereiding
en analyse van vaste stoffen.

www.verder-scientific.nl
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Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Directe voeding
ultrapuur water voor IC
Sterk gezuiverd water is essentieel
voor ionchromatografie, waaronder de
voorbereiding van eluenten, blanco's en
standaarden, monstervoorbereiding of
voorbehandeling en voor het spoelen
van apparatuur. ELGA LabWater heeft
samengewerkt met Metrohm om de Purelab flex 5 en 6 waterzuiveringssystemen te ontwikkelen. Die hebben zowel een reservoir van vers gezuiverd water als een drukloze directe bron
van ultrapuur water voor Metrohm's 941 Eluent Production
Module. Bovendien kunnen ze ultrapuur water verschaffen
voor andere geautomatiseerde functies.
In verband met het vernieuwen van onze demosystemen
beiden wij de Purelab Flex 5 aan met 50 % korting.
Veolia Water Technologies
info.nl@veolia.com
www.veoliawatertechnologies.nl

15% korting op Chromabond
QuEChERS

•
•
•
•
•
•

Als distributeur van MachereyNagel biedt Da Vinci Laboratory Solutions nu 15% korting op
QuEChERS mixen. QuEChERS
staat voor ‘Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged and Safe’
- de eisen die tegenwoordig
worden gesteld aan monstervoorbereiding. Voordelen van
de kant-en-klare QuEChERS
mixen:
Gemakkelijk te hanteren en tijdbesparende procedure.
Geen glaswerk nodig.
Laag verbruik van oplosmiddelen.
Geen gechloreerde oplosmiddelen nodig.
Breed scala aan pesticiden kan worden gedetecteerd.
Robuuste methode met hoge en veilige mate van recovery.

Da Vinci helpt u graag uw monstervoorbereiding voor de
analyse van pesticiden en drugs in groente, fruit en andere
voedingsmiddelen te vergemakkelijken. De actie geldt voor
nieuwe bestellingen van QuEChERS mixen en loopt tot 29
december 2017.

Goedkoop dispenseren
De Dispensman dispenseert de benodigde vloeistof met een snelle, eenvoudige en nauwkeurige volume instelling.
Vloeistofverlies wordt tegengegaan met
de recyclepositie en de recirculatieklep
voor het reinigen van de lucht. Het antidruppelsysteem en het terugzetten van
vloeistof in de fles houden de labtafels
en andere apparaten in het laboratorium veilig en droog. De Dispensman kan
met één hand worden bediend.
Verschillende flesadapters zijn voorzien
van de door de gebruiker te kalibreren
Dispensman om te verbinden met verschillende flessen om bijna elke vloeistof
voor verschillende toepassingen af te
geven.
Dispensman is beschikbaar voor 2,5, 5,0, 5, 10, 25 en 50 ml.
Promotie: Koop nu een Dispensman en krijg de tweede voor
de helft van de prijs!
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Universele laboratoriumschudder
De Heidolph Unimax 1010 is een robuust schudapparaat
met een draagvermogen van 5 kg en een 10 mm rondgaande
schudbeweging. Hij is geschikt voor flessen, kweekplaten en
erlenmeyers. De snelheid is via het digitale display instelbaar
van 30 tot 500 rpm.
Salm en Kipp verkoop een showmodel uit 2012, inclusief
plateau (290 x 258 mm) en rubber mat. Onder bestelnummer HE5431231000 kunt u dit apparaat met een nieuwwaarde van € 1.325 aanschaffen voor € 610. Deze prijs is
exclusief opzet voor Erlenmeyers, BTW, garantie en verwijderingsbijdrage.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
supplies@davinci-ls.com
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In April 2018, our Biomedical Business Brand
will change to PHCbi

MCO-170AICD

Incu Safe
CO2 Incubator
met 180°C
hitte sterilisatie

Nauwkeurige en
gereguleerde omgeving
•
•
•
•

Dual IR-sensor
P.I.D-regelaar
inCu-saFe binnenmantel en
shelves
Optioneel SafeCell UV-lamp

Dual Heat
Sterilisatie
•
•
•

Sterilisatieproces van 11 uur op
180°C
Geen herkalibratie of verwijdering
van de CO2 sensor
Bij gestapelde incubatoren kan
door middel van
geoptimaliseerde isolatie tijdens
het hitte sterilisatieproces uw
celkweek worden gecontinueerd

Gebruiksgemak
en onderhoud
•
•
•

LCD-touchscreen
USB-poort
Geïntegreerde shelfsupports

www.incusafe.com
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Broedstoven en autoclaven

Pompkop voor de halve prijs
Koop nu de Gilson Minipuls 3 of de Minipuls Evolution en ontvang
de pompkop voor de helft van de prijs. Deze aanbieding kan een
besparing opleveren tot € 765.
Minipuls 3 peristaltische pomp:
• Pulsvrije flow.
• Nauwkeurig en reproduceerbare flowsnelheid.
• Flowbereik van 0,3 µl/min tot 220 ml/min.
• Werkt op hogere druk dan concurrerende producten.
• Produceert weinig geluid.

Speciaal voor de lezers van LabVision biedt
Panasonic Biomedical apparaten aan met
kortingen die kunnen oplopen tot maar
liefst 35%!
• MIR-154-PE koelbroedstoof, 123 liter
• MIR-254-PE koelbroedstoof, 238 liter
• MIR-554-PE koelbroedstoof, 406 liter
• MIR-H163-PE broedstoof, 93 liter
• MIR-H263-PE broedstoof, 153 liter
• MLS-3020U-PE autoclaaf, 48 liter
• MLS-3751L-PE autoclaaf 50 liter
• MLS-3781L-PE autoclaaf, 75 liter
Vraag nu uw offerte aan via biomedical.nl@
eu.panasonic-healthcare.com. Bij bestelling
van een van deze apparaten ontvangt u een
gratis fruitmand.

Minipuls Evolution laboratorium peristaltische pomp:
• Betrouwbaar en robuust.
• Snelle en flexibele set-up.
• Cartridges voor snelle tubing wissel.

Panasonic Biomedical
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical
biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com

Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Pipetteren van lastige vloeistoffen

Opruiming PCR thermal cyclers
De volgende thermal cyclers komen uit onze vroegere demonstratievoorraad en kunnen wij nu heel scherp aanbieden. Het betreft
modellen die alleen zijn ingezet voor demonstraties en beurzen.
Dus zoekt u wat extra capaciteit, een back-up toestel of heeft u
een beperkt budget, sla dan nu uw slag.
• ESCO Swift Maxi Cycler zonder inzetblok (2008): van € 3.770 voor
€ 450.
• ESCO Swift Maxi inzetblok met twee onafhankelijke blokken van
48 x 0,2 ml: van € 1.890 voor € 225.
• ESCO Swift Maxi inzetblok 96 x 0,2ml gradiënt: van € 1.480 voor
€ 180.
• Techne TC312 25 x 0,2 ml (2005): van € 3.550 voor € 199.
• Techne TC512 96 x 0,2 ml gradiënt (2005): van € 7.232 voor € 299.
De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en € 1,24 verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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Gilson introduceert de Microman E voor het ergonomisch pipetteren van probleemvloeistoffen. Een comfortabele vingerhaak zorgt voor maximale ergonomie. De pipet levert grootse
prestaties bij het pipetteren van lastige vloeistoffen en werkt
daarbij even gemakkelijk en comfortabel als een reguliere Pipetman. Niet in de laatste plaats door Quicksnap, een functie
die de tip makkelijk op de Microman E plaatst.
Koop de Microman E en krijg de tweede tegen 50% korting.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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AGENDA

LabTechnology
Op 3 en 4 oktober 2017 vindt de zesde
editie van LabTechnology plaats in de
Jaarbeurs Utrecht (High Five). Op de
beursvloer zijn de nieuwste toepassingen voor in het laboratorium te vinden. Naast innovatieve technologieën zijn dat ook
producten ter ondersteuning van je dagelijkse werkzaamheden in het laboratorium.
Elke congresdag heeft haar eigen thema. Per dag zijn er twee
keynotes en daaromheen diverse sessies met sprekers over
specifiek onderwerpen uit de (analytische) chemie en biotechnologie/life sciences. Op woensdag 4 oktober wordt voor het
eerst het Single Use Event georganiseerd.
Op de eerste dag is het thema: ‘Complementary or specific? –
Analytical technologies in chemistry and the biotech industry’.
Keynotes zijn er van prof.dr. Thomas Hankemeier (LACDR):
‘Metabolomics and organ-on-chip enabling personalized
medicine’ en dr. Denise Jacobs (DSM): ‘Analysis in biotech
industry – from quality control to innovation and new technologies’. Titels van enkele andere lezingen die dag zijn:
• X-ray spectroscopy probing materials properties.
• New levels in speed and robustness in MALDI-MS for demanding applications.
• It takes an MS to observe metabolism.
Het thema op de tweede dag is: ‘Analytics, automation and
Single Use technologies – R&D, Proces Development and
(GMP) Manufacturing. Keynotes zijn er van dr.ir. Gerben
Zijlstra (Sartorius): ‘New biological entities, biosimilars,
biobetters and the latest technologies applied for efficient
bioprocessing in upstream and downstream of these entities’
en David Valentine (Lonza): ‘Disposables are not something to
throw away (why single use is here to stay!)’. Titels van enkele
andere lezingen van die dag zijn:
• Fast and accurate identification of Good, Bad and Ugly microorganisms during quality control of biological processes.
• Automation strikes in the laboratory world. How safe is
this?
• Monascus ruber as a cell factory for the production of lactic
acid at low pH.
www.labtechnology.nl

Eurogin 2017
Van 8 tot 11 oktober
2017 vindt het mede
door Greiner Bio-One
gesponsorde Eurogin 2017 plaats in de RAI in Amsterdam. Dit
in 1993 als conferentie gestarte event heeft zich inmiddels
ontwikkeld tot een platform op het gebied van opleiding, training, wetenschappelijk onderzoek, expertise en netwerken,
allemaal in het teken van het humaan papillomavirus (HPV) en
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de preventie en behandeling van geassocieerde vormen van
kanker. Op zondag 8 oktober is voor Nederlandstalige deelnemers de workshop ‘HPV 2017: Preventie en behandeling van
anogenitale tumoren’. In deze workshop zullen Nederlandse
en Vlaamse experts de huidige stand van zaken en toekomstperspectieven uiteenzetten met betrekking tot preventie en
behandeling van anogenitale tumoren.
www.eurogin.com/2017

Seminar over drogen
Op 19 oktober organiseert Büchi Labortechnik op de Hogeschool Leiden in het Bioscience Park een seminar over vriesdrogen en vacuüm verdampen op laboratoriumschaal. Experts
van Büchi en ervaringsdeskundigen geven de deelnemers
inzicht in de methoden en technieken van rotatieverdamping,
sproeidrogen en vriesdrogen. Na korte en gedetailleerde
presentaties over elk van die technologieën, zullen in verschillende workshops succesvolle toepassingen worden belicht.
Afsluiter is een lezing van Wim de Laat (BioscienZ) over het
gebruik van sproeidrogen bij het maken van formuleringen
van micro-organismen voor toepassing in de landbouw.
Deelname aan het seminar is gratis. Je kunt je aanmelden bij
Büchi Labortechnik.
www.buchi.nl
seminar@buchi.com
+31 (0)78 684 94 29

PEFTEC 2017
Op 29 en 30 november vindt in de
Expo in Antwerpen de PEFTEC 2017
plaats, een beurs en conferentie op
het gebied van petrochemische- en milieuanalyse. Meer dan
80 technische seminars en een beursvloer met meer dan 250
exposanten (waaronder Da Vinci Laboratory Solutions) geven
de bezoeker informatie over: petrochemische analyse, emissie
monitoring in lucht, water en bodem, bemonsteringstechnieken, referentiematerialen, olie-analyse, kalibratie, wet- en
regelgeving, QA en meettechnieken en -technologieën.
www.peftec.com

Noteer alvast in je agenda
2 november 2017: Seminar ‘Particle size reduction, nano emulsions, dispersion, encapsulation and cell disruption’, bij Salm en
Kipp in Breukelen.
www.salmen kipp.nl
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Trade-In and save 35% on

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Exchange your old pipette for a new Gilson PIPETMAN©!
Upgrade to the standard in precision, accuracy and durability.
Trade-in ANY old pipette and get 35% off a new Gilson PIPETMAN©

Pipetman© G - Extrelemy low pipetting forces
Pipetman© Classic - Legendary precision

Pipetman© L - Comfort and security
8 / 12 Multichannels: Pipetman© Neo, M, L

Terms and conditions:
Trade-In program is valid until
22.12.17. For every pipette (all brands)
35% discount on the list price of
a new Gilson Pipetman L, M, G or Neo
pipette. The discount is valid for
exchange of same pipette type (single
channel > single channel, multichannel
> multichannel, electronic pipette
> electronic pipette).
Offer not applicable in combination with
other discounts or promotions.
Promocode: TI2017
Gilson International BV - Laan van ’s-Gravenmade 80 - 2495 AJ Den Haag - The Netherlands
Tel +31 (0)70 3073636 fax +31 (0)70 3073639 - sales-nl@gilson.com - www.gilson.com
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Pipetman© Neo - Improved ergonomics

