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The New ArcAir App: One Tool for  
Sensor Management and Documentation

 ● Wireless configuration and calibration
 ● Common interface for mobile, tablet, and PC
 ● Automated validation and documentation

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

labvision

K
E

N
N

ISP
LA

TFO
R

M
 V

O
O

R
 LA

B
O

R
A

TO
R

IA

Toponderzoek 
kinderoncologie
krijgt gestalte in nieuwbouw Prinses Máxima Centrum

GC-ANALYSE
Vliegende start AmSpec
met kant-en-klare GC-applicaties

ORGANISCHE CHEMIE
Nieuwbouw Mercachem is opmaat naar
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www.biospx.com | info@biospx.com | telefoon: 0294-760088 

Met de Evidence Investigator van Randox Research introduceert 
BioSPX multiplex immunoassay testing in uw laboratorium. Deze 
compacte analyser maakt gebruik van prijswinnende Biochip 
technologie, welke het detecteren van een compleet array aan 
eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk maakt.

DVLS GC2 Modulator voordelen:

•  Gebaseerd op thermo-elektrische koeling

•  Modulair design geschikt voor elk GC platform

•  Uitstekende prestatie tot zelfs C2-verbindingen

•  Snelle modulatie binnen  ≥ 2 s

•  Besparingen op gebruikskosten, onderhoud en labruimte

•  Inclusief software modules voor data verwerking, 
 aansturing en � ow berekeningen

•  Besparingen op gebruikskosten, onderhoud en labruimte

GCхGC analyse

 met een thermische modulator

Bezoek ons
 in 

Hal 7 tijdens 

WoTS 2018. 

Da Vinci Laboratory Solutions introduceert tijdens WoTS de 

DVLS GC2-modulator: de eerste tweetrapsmodulator voor GCхGC 

op basis van thermo-elektrische koeling (TEC). 

De TEC-techniek elimineert de noodzaak voor cryogene koeling 

en maakt modulatie mogelijk van C2 tot en met C40+.

www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency
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Innovatie en kennisdelen
in World of Laboratory
Heb je je bezoek aan de World of Techno-
logy & Science al gepland? De beurs belooft 
een bruisende ontmoetingsplek te worden, 
vol van innovaties, nieuwe ideeën en 
grensverleggende oplossingen. 

Zo is voeding al jaren een hot topic. Regel-
matig verschijnen berichten in de media 
over gezonde voeding, voedselveiligheid en 
voedingsfraude. Nieuwe technologieën hel-
pen in het lab om voeding beter en sneller 
te kunnen analyseren. Tijdens het seminar 
‘Trending Topics in Food & Beverage’ op 
donderdag 4 oktober komen diverse ana-
lysetechnieken aan bod. De bijbehorende 
X-pedition biedt op een hele praktische 
manier, door middel van een tour langs zes 
deelnemende bedrijven, informatie over 
onder meer NMR-analyzers, SPE, patho-
geendetectie en NIR-spectroscopie.

Of ben je juist geïnteresseerd in Celbiolo-
gie, Kalibratie en Kwaliteit of Veiligheid 
op het lab? Ook voor deze onderwerpen 
staan een interactieve X-pedition én een 
seminar op het programma. Hiermee ver-
groot je je kennis en krijg je inzicht in de 
nieuwste ontwikkelingen. 

Momenteel vindt er in (afval)waterland een 
verschuiving plaats van energie grootver-
bruiker, naar energie en grondstoffen te-
rugwinning uit de ‘gratis’ bron afvalwater. 
Op woensdagmiddag 3 oktober organiseert 
Jong KNCV hierover het seminar ‘The 
toilet flush: the next big opportunity 
in resource mining’. Sprekers van de TU 
Delft, Evides en KWR Watercycle Research 
Institute praten je bij over projecten en de 

technologische stand van zaken. 
Ook nieuwe technologieën hebben een 
plek op de beurs. Uiteraard op de stands 
van de deelnemende bedrijven, maar ook 
in het seminarprogramma. Fotonica is de 
technologie die zich bezighoudt met het 
opwekken, transporteren en detecteren 
van lichtgolven of lichtdeeltjes. Fotonica 
wordt gezien als sleuteltechnologie voor de 
21ste eeuw. Hoe speelt fotonica een rol in 
het laboratorium en op welke manier gaat 
dit zich de komende jaren ontwikkelen? 
Tijdens het seminar ‘Fotonica: toekomst 
of een kans voor nu?’ op dinsdag 2 okto-
ber komen deze vragen aan de orde. 

De meest innovatieve techniek of oplossing 
krijgt tijdens WoTS 2018 de TechAward 
uitgereikt. De vier genomineerde novitei-
ten kan je bekijken in de speciale galerij 
op de beursvloer bij de entree van hal 7 en 
op donderdag 4 oktober wordt de winnaar 
bekend gemaakt. 
Volop redenen dus om een bezoek te bren-
gen aan de World of Laboratory. De World 
of Technology & Science vindt plaats van 
2 tot en met 5 oktober 2018 in Jaarbeurs 
Utrecht. World of Laboratory vind je in 
hal 7. Je kunt je aanmelden voor een gratis 
bezoek aan de beurs en/of de seminars en 
X-peditions via de website www.wots.nl

Graag tot ziens op 2, 3, 4 of 5 oktober 
in de World of Laboratory!

Wendy Debets
Branchemanager Laboratorium 
Technologie
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 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 effi ciënter maken.

Voorzitters:  Nicole Schenk, 
Michiel Godschalk

Abonnement wijzigen of opzeggen? 
Stuur een mail naar: 
lezersservice@labvision.nl
Vragen over privacy? 
Ga naar www.labvision.nl/privacy.html

labvision
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Persoonsgegevens in gevaar? Niet bij LabVision!
Net als de rest van Nederland (en Europa) moet LabVision voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan. Velen denken dat de AVG vooral een 
juridische kwestie is, maar dat is niet zo. De AVG raakt álle interne bedrijfsprocessen en ook leveran-
ciers waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Met meer dan 10.000 LabVision abonnees zijn er veel 
gegevens te beschermen en actueel te houden. LabVision streeft naar een zo groot mogelijke transpa-
rantie over wat zij doet met je gegevens en waarom.

Will Spaninks, CIPP/E, Data Protection Officer, The Privacy Factory

LabVision heeft voor AVG-implementatie specialist The Privacy Factory (TPF) in 
de arm genomen. Daarbij zijn eerst de gegevensverwerkingen onderzocht. Voor 
de distributie van het blad worden je naam, geslacht en adresgegevens aangele-
verd door de partners van LabVision. Ook kan je je zelf via de site of via inschrijf-
modules bij vakbeurzen bij ons aanmelden. De gegevens worden verwerkt door 
de redactie van LabVision en een externe applicatiebeheerder. Hiermee is een 
verwerkersovereenkomst afgesloten waarin duidelijk is vastgelegd wat hij met 
je gegevens mag doen en hoe hij ze dient te beschermen. Omdat ze volgens de 
wet beschouwd worden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt 
er ook tussen de Stichting LabVision en haar partners een overeenkomst omtrent 
persoonsgegevens afgesloten waarin de wederzijdse rechten en plichten worden 
geregeld.
Na het verder inzichtelijk maken van de toepasselijke wetgeving, is onderzoek 
gedaan naar de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens. Om je 
als belanghebbende via dit blad en de website op de hoogte te houden van actuele 
ontwikkelingen in de branche Laboratorium Technologie, baseert LabVision zich 
op de grondslag gerechtvaardigd belang. Voor direct marketing is volgens de wet 
je voorafgaande toestemming niet vereist. Wel kan je je te allen tijde voor het blad 
afmelden via het volgende e-mailadres: lezersservice@labvision.nl.
Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal aanvullende beschermingsmaat-
regelen genomen en een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Hierin staan onder 
andere de volgende zaken duidelijk omschreven:
• Doeleinden en grondslag voor verwerking
• Verstrekking aan dienstverleners
• Bewaringstermijn
• Profilering
• Cookies
• Rechten, vragen en klachten
Voor de website werkt LabVision met privacyvriendelijke instellingen waarbij 
persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een IP-adres automatisch geanonimiseerd 
worden. Verder delen wij geen gegevens met derden en maken we geen gebruik 
van andere Google-diensten zoals AdWords voor profilering en het tonen van 
advertenties. Kijk hier voor de volledige privacy verklaring: www.labvision.nl/privacy.html.
Om de AVG-implementatie binnen de LabVision organisatie verder te stroomlijnen zijn er gedragsregels opgesteld en audits 
gedaan op de privacyverklaringen van de betrokken partners. Waar nodig zijn maatregelen genomen om processen meer met 
elkaar in overeenstemming te brengen en hiermee je gegevens en privacy beter te beschermen.
Nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@labvision.nl.

www.labvision.nl/privacy.html

privacy@labvision.nl
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Innovaties Analytica 2018 
te zien op WoTS
Greiner Bio-One onthulde verschillende productinnovaties op 
Analytica 2018, de toonaangevende internationale vakbeurs 
voor laboratoriumtechnologie, -analyse en -biotechnologie, 
in München. Dit waren onder andere Sapphire pipettors, voor 
het pipetteren van vloeistoffen met een grote gebruikers-
vriendelijkheid en precisie, en de 5ml centrifugebuisjes, als 
aanvulling op de portfolio van reactievaten en -buizen. Verder 
was er ook het nieuwe uit één laag bestaande celkweekvat van 
de reeds bekende CELLdisc reeks te zien.
Op het gebied van microscopie presenteerde Greiner Bio-One 
een breed scala aan zorgvuldig ontworpen CELLview cel-
kweekproducten met een glazen bodem, zoals slides, schalen 
en microplaten. Het volledige portfolio voor 3D-celkweek 
werd ook tentoongesteld op deze beurs. Celkweekvaten met 
een celafstotend oppervlak maken de kweek van cellen tot 
driedimensionale structuren mogelijk en vormen een perfect 
platform voor magnetische 3D-celkweek.
Verder konden de bezoekers meer te weten te komen over 
alle hightech producten voor biobanking. Met zijn Cryo.s voor 
biobanken, 8-kanaals decapper en rackscanner biedt Grei-
ner Bio-One perfect gecoördineerde oplossingen voor high 
throughput monsteropslag en in 
geautomatiseerde opslagsystemen.
Wil je ook kennismaken met deze 
innovaties? Kom dan naar stand 
7C048 op de WoTS, van 2 tot en 
met 5 oktober in de Jaarbeurs 
te Utrecht. Je kunt je middels de 
QR-code registreren voor gratis 
toegang.

www.gbo.com

Pipet en vriesdroger gaan 
voor TechAward
Onder de inzendingen voor de Tech-
Award World of Laboratory zijn er 
twee van bedrijven die participeren in 
LabVision, namelijk van Gilson en Büchi 
Labortechnik.
Met de Gilson pipet met Bluetooth kan 
in combinatie met een tablet de traceer-
baarheid van het pipetteren op 96 wells 
en 384 wells sterk worden verbeterd. 
De tablet bevat de Pipettepilot software 
die het mogelijk maakt een compleet 
pipetteerschema in te geven. Tot zeven 
pipetten kunnen worden gekoppeld, 
zowel enkelkanaals als meerkanaals. Hierbij is ook de moge-
lijkheid ingebouwd een repeterend volume te gebruiken voor 
beide soorten pipetten. Er zijn momenteel acht enkelkanaals 
pipetten met Bluetooth in een bereik van 1 µl tot 10 ml; de 
Bluetooth meerkanaalspipetten zijn er van 10 µl (1 µl onder-
grens) tot 1200 µl in zowel 8- als 12-kanaals versie.
De Lyovapor L-300 van Büchi Labortechnik is de eerste 
laboratoriumschaal vriesdroger met onbeperkte ijscapaciteit. 
Dankzij Infinite-Technology maakt de vriesdroger doorlopende 
sublimatie van water en organische oplosmiddelen bij -105 
°C mogelijk. Hierbij worden de twee condensors automatisch 
geschakeld en om en om met stoom ontdooid en gereinigd. 
De Lyovapor L-300 is de eerste en enige laboratoriumschaal 
vriesdroger die onafhankelijk van het gesublimeerde water-
volume constant presteert, zonder dat daar noemenswaardig 
onderhoud voor nodig is. Met de bijbehorende Infinite-Con-
trol software kunnen alle relevante procesparameters worden 
geregeld, zoals de temperatuur van de platen en het product, 
alsmede de systeemdruk. Gebruikers kunnen de Lyovapor 
direct op het apparaat bedienen of vanaf een PC. Tegelijker-
tijd kunnen alle procesparameters vanaf een mobiel apparaat 
worden bewaakt.

Breng je stem op Gilson of Büchi uit via  

www.wots.nl/techaward-wol/
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Betrouwbare en consistente
productie van isoprenoïden

Om valenceen, een isoprenoïde, van constante kwaliteit te kunnen 
leveren, heeft Isobionics een microbieel fermentatieproces ontwik-
keld in haar R&D-faciliteit in Geleen. Vanwege de lage oplosbaarheid van 
isoprenoïden in water wordt hierbij een organisch oplosmiddel toegevoegd 
aan het fermentatiemengsel. Zowel het valenceen als het organisch oplosmid-
del hebben een nadelige invloed op conventionele sensoren voor het meten 
van opgelost zuurstof (DO). Dit probleem is ondervangen met VisiFerm DO 
Arc sensoren die zijn uitgerust met chemisch bestendige H2 caps.

I
soprenoïden vormen een omvangrijke klasse 
van in de natuur voorkomende organische ver-
bindingen. Uit planten gewonnen isoprenoïden 
worden veel gebruikt voor hun aromatische 

kwaliteiten omdat ze bijdragen aan bijvoorbeeld 
de geur van eucalyptus, de smaken van kaneel 
en gember, de gele kleur in zonnebloemen, en de 
rode kleur in tomaten. Bekende isoprenoïden zijn 
onder andere citral en menthol. Een commerci-
eel belangrijk voorbeeld is het in verschillende 
citrussoorten aanwezige valenceen. Valenceen 
geeft een sappige indruk en wordt voornamelijk 
gebruikt in smaken voor de drankenindustrie 
(citrus), en in geurtjes. Het wordt ook gebruikt als 
uitgangsstof voor de productie van nootkaton dat 
een grapefruitachtige smaak geeft.
Zoals elk natuurlijk ingrediënt is de concentratie 
afhankelijk van seizoensinvloeden en de oogst. 
Traditioneel worden isoprenoïden zoals valenceen 
geëxtraheerd uit fruit- of groentecomponenten, 

zoals sinaasappelschillen. Dat maakt de gangbare 
toeleveringsketen van veel natuurlijke verbindin-
gen onstabiel en resulteert in een hoge volatiliteit 
met betrekking tot beschikbaarheid, kwaliteit en 
prijsstelling. Als gevolg hiervan moeten flavoris-
ten (onderzoekers die kunstmatige en natuurlijke 
aroma's voor ondermeer levensmiddelen ontwik-
kelen) hun recepturen vaak aanpassen.

Het proces
Om valenceen van constante kwaliteit te kunnen 
leveren, heeft Isobionics een microbieel fermen-
tatieproces ontwikkeld in haar R&D-faciliteit in 
Geleen. Tijdens dit gistingsproces zetten Rhodo-
bacter soorten suiker om in valenceen. Vanwege 
de lage oplosbaarheid van isoprenoïden in water 
kan het nodig zijn om tijdens het productiepro-
ces een organisch oplosmiddel, zoals verzadigde 
koolwaterstoffen, aan het fermentatiemengsel 
toe te voegen. Dit verbetert de winning van 

de producten uit het fermentatie-
mengsel tijdens de downstream 
processing.

Betrouwbare DO-metingen
Voor de toepassingen van Isobionics 
moeten parameters zoals pH en 
opgeloste zuurstof (DO) nauwkeurig 
worden gecontroleerd. Om bijvoor-
beeld opgeloste zuurstofafhankelijke 
doseerprotocollen toe te passen 
tijdens de batchfermentatie, zijn 
nauwkeurige en stabiele DO-metin-
gen van essentieel belang.
Tijdens het fermentatieproces 
gingen optische DO-sensoren met 
conventionele siliconen caps stuk als 
ze enkele dagen in contact waren 
geweest met de isoprenoïden of de 
organische fase van de fermentatie-
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bouillon. De onverzadigde verbin-
dingen in isoprenoïden maken dat 
ze in het siliconen materiaal kunnen 
penetreren en onder invloed van het 
intens blauwe licht van de sensor 
fotochemische radicalen vormen. 
Dit heeft tot gevolg dat de lumino-
foor, de zuurstofgevoelige laag, snel 
wordt afgebroken.
Om een langere levensduur van de 
sensor te garanderen, maakt Isobio-
nics gebruik van Hamilton VisiFerm 
DO Arc sensoren die zijn uitgerust 
met chemisch bestendige H2 caps. 

De beschermende PTFE-laag blokkeert organische 
verbindingen, zoals onverzadigde vetzuren of iso-
prenoïden. Dit zorgt voor een stabiel en betrouw-
baar DO-signaal, dat zondermeer kan worden 
gebruikt voor het regelen van he proces.
Met dit belangrijke voordeel helpt VisiFerm DO de 
betrouwbaarheid van Isobionics' R&D-programma 
voor procesontwikkeling te verhogen, wat re-
sulteert in een reproduceerbaar productieproces 
en dus een betrouwbare levering van valenceen. 
Klanten van Isobionics zoals flavoristen kunnen nu 
nog meer vertrouwen op constante kwaliteit en 
beschikbaarheid van isoprenoïden. Het aanpassen 
van de receptuur is niet langer nodig.

INFORMATIE
Hamilton Process Analytics
www.hamiltoncompany.com

Isobionics
www.isobionics.com

Dit artikel is een deels bewerkte vertaling van de 

Hamilton application note ‘Reliable and consis-

tent production of important terpenoids – Opti-

cal dissoved oxygen meausurements in presence 

of saturated hydrocarbons’, geschreven door 

Wouter Wisselink, Senior Scientist Biotechnology 

bij Isobionics in Geleen.

Toepassing van een VisiFerm DO Arc sensor in een bioreactor in een R&D-laboratorium. De VisiFerm DO Arc sensor met chemisch bestendige H2 cap.

Voordelen van VisiFerm 
DO met H2 cap
• Geschikt voor verschillende organische oplos-

middelen dankzij beschermende PTFE-laag.
• Snel opstarten zonder noodzaak van polarisatie.
• Onderhoudsvriendelijk.
• Lage aanloopkosten dankzij geïntegreerde 

microtransmitter.
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12 LABMANAGEMENT

Meer en nog beter samenwerken. Dat is de Haarlemmerolie die Rian 
Brokx –sinds bijna drie jaar directeur van Het Waterlaboratorium– 
gebruikt om haar plannen op het gebied van innovatie en kennis delen te 
realiseren. Cruciaal voor succes zijn de mensen in het laboratorium, de adviseurs 
en de monsternemers. Die hebben baat bij een minder strakke indeling van hun 
functies, zodat ze gemakkelijker taken met collega’s kunnen delen en meewerken 
in projecten.

Rian Brokx, directeur van Het Waterlaboratorium: “Elkaar zien, elkaar spreken is heel belangrijk. Daarmee verlaag je de drempel om samen projecten op te pakken, kennis te delen.”
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Meer vrijheid in functies
stimuleert innovatieproces
bij Het Waterlaboratorium

N
et als in de meeste andere microbiolo-
gische laboratoria ligt bij de afdeling 
microbiologie van Het Waterlaboratori-
um de hoogste werkdruk in de middag. 

“Dat is roostertechnisch best wel lastig in te vul-
len en leidt tot een oplossing die voor je mensen 
en organisatie niet altijd even efficiënt is. Het 
kan ook anders, door met een open mind naar je 
mensen te kijken, ze minder strak in een functie-
pak te hijsen en ze altijd kansen te geven om zich 
verder te ontwikkelen. Zo is er een medewerker 
met de functie Monsternemer, die in de middag 
kan meedraaien bij microbiologie. Dit is georga-
niseerd op eigen initiatief van de medewerker. En 
dan ga je er voor zorgen dat geïnteresseerde me-
dewerkers  die microbiologsche vaardigheden en 
kennis kunnen opbouwen, want je kan dat vanuit 
je kwaliteitssysteem natuurlijk niet zomaar doen. 
Zo slaan we twee vliegen in één klap: je geeft 
mensen de kans om zich te ontwikkelen en je 
lost een ‘probleem’ in je organisatie op. Want 
op de keper beschouwd is het natuurlijk best wel 
vreemd dat het lastig is om iemand te vinden die 
voor een paar uur per dag werk kan verrichten op 
MLO-niveau, terwijl er binnen je organisatie heel 
wat mensen rondlopen die op dat niveau uitste-
kend werk kunnen doen”, stelt Pascal Koene, die 
sinds 2007 personeelsmanagementadviseur is bij 
Het Waterlaboratorium. 
Het voorbeeld van de monsternemer bij micro-
biologie is tekenend voor het laboratoriumma-
nagement, dat zeker sinds de komst van directeur 
Rian Brokx –per 1 januari 2016– zich nog meer 
is gaan richten op het samen voor elkaar krijgen 

van het werk, en van daaruit slagen te maken op 
het gebied van innovatie.

Neuzen dezelfde kant op
Het oplossen van de middagdruk bij microbiolo-
gie was niet de eerste zorg van Rian Brokx. “Toen 
ik bij HWL begon, constateerde ik dat onze drie 
aandeelhouders en belangrijkste opdrachtgevers, 
de moederbedrijven Dunea Duin en Water, PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet, 
nog als aparte entiteiten werden gezien. Voor 
elk van deze drinkwaterbedrijven werkten bij ons 
aparte adviseurs. Dat was ook altijd het beleid 
geweest, want er was bij de moederbedrijven 
ook niet zo’n sterke behoefte om direct alles met 
elkaar delen. Maar je kunt daar ook anders naar 
kijken. De drie bedrijven hebben voor een groot 
deel soortgelijke processen, en dus ook soortgelij-
ke problemen. Door vanuit Het Waterlaboratori-
um een expertisecentrum op te zetten, heb je een 
platform waar informatie met elkaar kan worden 
uitgewisseld en synergie kan worden bewerkstel-
ligd. De moederbedrijven stonden daar open voor. 
Iedereen gelooft in het principe dat als PWN een 
probleem met langzame-zandfilters heeft, dat 
Waternet dat wellicht ook al eens heeft gehad, en 
dat je met de kennis en expertise van Waternet 
het probleem bij PWN kan oplossen. Omdat je 
in zo’n kennisgroep zit met meer hersens, kan je 
daarbij sneller tot een in veel gevallen betere op-
lossing komen. Deze samenwerking loopt nu bijna 
een jaar in de vorm van een netwerkorganisatie, 
waarbinnen experts van de waterleidingbedrijven 
elkaar steeds beter weten te vinden.” ➞

De intensievere samenwerking 
heeft ook het werk van de HWL-
adviseurs veranderd. Ze moeten 
meer pro-actief zijn: bij de moeders 
signaleren welke problemen er zijn 
en dat op tafel brengen in plaats van 
afwachten tot er wordt gebeld. Om 
dat te stimuleren werken adviseurs 
minimaal een dag bij de moeder op 
lokatie, zodat ze beter feeling hou-

Personeelsmanagementadviseur Pascal 

Koene: “Door het uitwisselen van taken en 

werkzaamheden gemakkelijker te maken, 

kunnen mensen zich gemakkelijker ontwik-

kelen in een richting waar ze goed in zijn, 

waar ze zich goed in voelen.”
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den met wat er speelt. “Bijkomend voordeel is dat 
je door de grotere zichtbaarheid bij de opdracht-
gever eerder iets op je bureau krijgt dan wanneer 
je in Haarlem achter de telefoon zit”, stelt Rian.
Dat ‘achter de telefoon zitten in Haarlem’ is ook 
veranderd. Waar de adviseurs eerst ieder een 
eigen kamer hadden, zitten ze nu bij elkaar in één 
grote ruimte. “Elkaar zien, elkaar spreken is heel 
belangrijk. Daarmee verlaag je de drempel om sa-
men projecten op te pakken, kennis te delen. Dat 
laatste is ook in het kader van kennisoverdracht 
zeer wenselijk. Enkele adviseurs binnen onze 
organisatie, zitten tegen hun pensioen aan. Het is 
cruciaal om hun kennis en ervaring te behouden 
voor de organisatie. Hetzelfde zie je bij verschil-
lende technologen bij de drinkwaterbedrijven. 
Het mooie is dat we met het expertisecentrum 
de kennis van die technologen ook nog eens over 
een groter gremium kunnen borgen”, aldus Rian.

Losser
Pascal Koene ziet dat de veranderslag bij advies 
werkt, dat mensen steeds enthousiaster worden. 
“Dit sterkt ons in het vertrouwen om het ‘samen 
ergens voor staan, het zich gedeeld verantwoor-
delijk voelen’ organisatiebreed door te trekken. 

We gaan het indelen van functies, dat hele orga-
nogram, dat raamwerk, wat losser maken. Zodat 
mensen zich fl exibeler in de organisatie kunnen 
bewegen, niet loopbaanlang gebonden zijn aan de 
expertise waarin ze toevallig zijn opgeleid. We sti-
muleren sowieso doorstroming, van bijvoorbeeld 
een labfunctie naar een adviesfunctie, maar er zit 
ook heel veel perspectief tussen de disciplines. We 
kunnen bijvoorbeeld binnen de labfuncties een 
aantal generieke lijnen uitzetten. Er zijn zat taken 
die ik als analist op anorganisch kan doen, maar 
die kan ik ook bij biologie of microbiologie doen. 
Door het uitwisselen van taken en werkzaamhe-
den gemakkelijker te maken, kunnen mensen zich 
ook gemakkelijker ontwikkelen in een richting 
waar ze goed in zijn, waar ze zich goed in voelen. 
De organisatie in het lab is nog wel grotendeels 
techniekgeoriënteerd, maar je ziet wel dat 
leanprojecten opgepakt worden door mensen die 
daarvoor willen gaan. Dat gunnen we iedereen.”

Omslag naar moleculair
Kansen geven is ook aan de orde bij het inno-
veren met nieuwe technieken, waarmee binnen 
de organisatie nog nauwelijks ervaring is. Een 
voorbeeld hiervan zijn moleculaire technieken 

zoals PCR. “We halen daar natuur-
lijk mensen voor in huis met een 
bepaalde kennis. Maar we gunnen 
onze eigen mensen ook een stuk 
ontwikkeling op dat gebied, zodat 
ze kunnen aansluiten”, zegt Rian.
De drinkwaterwereld is met het 
vasthouden aan de wettelijk 
vastgestelde analysemethoden vrij 
behoudend. “De methode voor 
microbiologische analyse die nog 
steeds wordt voorgeschreven is de 
plaatmethode. Dat is behoorlijk ou-
derwets, zeker als je de vergelijking 
maakt met andere gebieden, zoals 
de medische en milieusector, waar 
PCR-technieken al 20 jaar worden 
gebruikt. We hebben gelobbyd bij 
de inspectie om ook PCR toe te 
passen voor drinkwateranalyses. 
Die moet namelijk toestemming 
geven als je afwijkt van de wet. Dat 
is inmiddels gelukt voor E. Coli; 
nu zijn we bezig om dat ook voor 
elkaar te krijgen voor Enterococ-
cen en andere bacteriën van de 

Persoonlijke ontwikkeling in het laboratorium
Avans+ heeft in samenwerking met Checkmark Labrecruitment de op-
leiding ‘Persoonlijke en professionele ontwikkeling in het laboratorium’ 
ontwikkeld. De cursus is ontwikkeld omdat er naast kennis- en techniek-
gerichte training ook behoefte is aan het ontwikkelen van persoonlijke 
vaardigheden, zoals reflecteren, feedback geven, communiceren en lean/
projectmatig werken. Dergelijke onderwerpen komen vaak in meer ge-
nerieke managementtrainingen aan de orde, maar zelden tot nooit in 
een laboratorium setting.
De training begint met een assessment waarin deelnemers hun persoon-
lijke doelen formuleren. Die worden vervolgens uitgewerkt in vier mo-
dules van ieder drie dagen, met als onderwerpen ‘persoonlijke ontwikke-
ling en effectiviteit in het lab’, ‘persoonlijke impact op ontwikkelingen in 
het lab’, ‘projectmatig werken in het lab’ en ‘lean en logistiek in het lab’. 
De afsluiter is het schrijven van een persoonlijk ontwikkelplan.
Martin Dijkhuijsen, opleidingsmanager en sinds kort ook lean manager 
bij Het Waterlaboratorium, maakte deel uit van de eerste groep cursisten 
die dit jaar de opleiding hebben afgesloten. Op basis van zijn werkzaam-
heden (het intern en extern afstemmen van meer dan 20 stageplekken 
per jaar en vanuit die basis zorgen voor de werving en selectie van een 
groot deel van nieuw personeel) werd hij op deze cursus geattendeerd. 
“Maar ik vind het sowieso leuk om te studeren, nieuwe dingen te leren 
en –niet onbelangrijk– andere mensen te leren kennen, je netwerk uit te 

breiden. Ik vond vooral het lean-gedeelte nuttig, zeker in het perspectief 
van van mijn nieuwe werkzaamheden op het gebied van lean project 
management. Maar ook het stuk persoonlijke ontwikkeling sprak aan. 
Het is  goed om bij bepaalde dingen stil te staan; dat levert altijd wat op. 
Ik denk zeker dat deze cursus voor veel mensen met een leidinggevende 
functie in het laboratorium –ook bij ons– nuttig is, en de best wel forse 
tijdsbesteding waard is.”
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■

coligroep. Als dat lukt hebben we denk ik begin 
volgend jaar een nagenoeg compleet pakket 
voor de meest voorkomende besmettingsbac-
teriën in drinkwater en kunnen we (we trekken 
hier samen op met RIVM, KWR en de andere 
drinkwaterlaboratoria) bij een uitbraak binnen 
een uur of vijf na meting een kookadvies voor 
consumenten laten intrekken of bestendigen. 
Met de huidige methode zit je al snel op twee, 
drie dagen.”
Anticiperend op de omslag naar moleculair wordt 
er nu al schaduw gedraaid, want je wilt precies 
weten hoe de nieuwe techniek zich verhoudt tot 
de oude. Hierbij worden ook de drinkwaterbe-
drijven betrokken. Die moeten immers de 40 jaar 
aan historische data in dat nieuwe perspectief 
nog wel kunnen gebruiken. Bovendien zal je met 
PCR meer positieven vinden, wat weer conse-
quenties heeft voor de te nemen maatregelen.
Een volgende stap in de innovatie is NGS, ‘next 
generation sequencing’, waarmee je kwalitatief 
de hele populatie in beeld kunt brengen. “We 
werken hiermee nu alleen projectmatig voor de 
moederbedrijven, bijvoorbeeld in het kader van 
onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde 
maatregelen. Maar ik voorzie dat dit op termijn 
ook tot het routinepakket zal gaan behoren”, 
voorspelt Rian Brokx.

Interactie
Een ander voorbeeld van recente innovatie is 
het ggo-lab, waar de toxiciteit van stoffen uit 
het drinkwater wordt bepaald op cellen die ge-
voelig zijn voor hormoonverstoring of mutagene 
stoffen. In een project samen met promovendi 
van de VU is een splittersysteem voor de LC-MS 
ontwikkeld, waarbij componenten uit LC-
fracties aan de ene kant worden opgevangen op 
een microtiterplaat voor de toxiciteitstest en 
aan de andere kant in de MS worden gedetec-
teerd. Indien een fractie positief is, kan je in het 
MS-spectrum nagaan om welke stof of stoffen 
dat ging. Met deze benadering kan je meer 
effectgericht monitoren dan bij het analyseren 
op een selectie van verbindingen, waarvan je 
vooronderstelt dat ze in het water zitten en een 
toxisch effect hebben.

De juiste mensen vinden
Volgens Pascal Koene komen multidisciplinaire 
projecten als de toxiciteitsanalyse (in dit geval 
een samenwerking tussen biologie en organi-
sche analyse) steeds vaker voor, zetten ze de 
norm. Dit brengt ook de nodige uitdagingen 
voor het werven van personeel. “We kunnen 
door een actief stagebeleid bouwen op een 
enorm netwerk aan jongens en meiden die 

onze organisatie kennen, en die 
wij dus ook goed kennen. Dat zijn 
dan vooral MLO-ers niveau 3 en 
4, maar ook steeds meer HBO-
ers. Voor managementfuncties of 
bijvoorbeeld een adviseur che-
mie ligt dat anders. En ook voor 
mensen die technieken beheersen 
die wij niet in huis hebben, zoals 
dat enkele jaren geleden nog voor 
PCR gold. Daar betrekken we vaak 
een partner bij, zoals Checkmark 
Labrecruitment, waar we al meer 
dan tien jaar succesvol mee samen-
werken. Die kennen onze organisa-
tie ook goed en weten precies wat 
voor soort mensen we zoeken. Met 
alle ontwikkelingen zijn dat steeds 
vaker mensen die meer kunnen en 
willen dan alleen een stel technie-
ken uitvoeren.”

I N F O R M ATI E

Checkmark Labrecruitment
www.checkmark.nl

Het Waterlaboratorium
www.hetwaterlaboratorium.nl

Suzanne Laan en Maarten 

van der Salm werken in één 

van de moleculaire laborato-

ria, die voor de microbiolo-

gische analyse steeds meer 

‘the place to be’ worden.
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Optimaal werken in het
laboratorium klinische biologie
in nieuw gebouwd AZ Alma

Sinds maart 2017 heeft Eeklo, gelegen in het hart van Meetjesland, een regio 
in Oost-Vlaanderen tussen Gent en Brugge, met AZ Alma een nieuw zieken-
huis. In dit fusieziekenhuis van die van Eeklo en het iets verderop gelegen 
Sijsele zijn ook de laboratoria voor klinische biologie samengebracht.
Laboratoriumdirecteur klinisch bioloog Christophe Vandenabeele 
heeft de inrichting van het laboratorium flexibel kunnen afstem-
men op de huidige en toekomstige wensen.

E
en witte lei. Daarmee konden in 2012 
Christophe Vandenabeele en zijn col-
lega’s de inrichting van het laboratorium 
klinische biologie beginnen in te vullen. 

“Het meubilair waar we in de oude situatie 
gebruik van maakten was al zo’n 30 jaar oud, 
dus het was geen optie om die mee te verhuizen. 
Wij zijn derhalve al in een vroeg stadium op zoek 
gegaan naar een partner voor de laboratorium-
inrichting. Van de vijf bedrijven die we hiervoor 
hebben aangeschreven, kwam Köttermann al snel 
als beste uit de bus. Feitelijk al in de offertefase. 
Want zij kwamen in dat stadium als enige met 
een tekening waarbij in 3D duidelijk zichtbaar 
was hoe ons lab eruit zou komen te zien. Hierbij 
werd uitgegaan van een procesorganisatie die wij 
in overleg met ons personeel voor ogen hadden. 
Maar zij konden ons in die fase ook al laten zien 
dat ons plan niet optimaal was. Zo hadden wij 
in een bepaald gedeelte de beschikbare ruimte 
niet goed ingeschat, waardoor er bij een deur te 

weinig loopruimte was. Zij stelden voor om voor 
meer doorgangsruimte de breedte van de werk-
tafels daar iets in te korten. Juist door die 3D-
aanpak was deze imperfectie duidelijk zichtbaar, 
waardoor wij onmiddellijk overtuigd waren van 
de noodzaak van deze aanpassing. En omdat die 
aanpassing al in het begin is gemaakt, had je daar 
in de projectfase ook geen discussies meer over.”

Ruimte voor apparatuur
Een van de uitgangspunten voor de inrichting 
was het gebruik van dubbele tafels zonder 
afscheiding in het midden. “De tijd dat medisch 
laboratorium laboratoriumtechnologen (MLT’s) 
veel manueel werk aan de tafels doen ligt al een 
tijdje achter ons. De tafels zijn er nu vooral voor 
het plaatsen van de apparatuur. Die wordt om de 
zoveel jaar vervangen en je weet van tevoren niet 
hoeveel oppervlak de nieuwe apparatuur zal in-
nemen. Als je dan een scheiding tussen de tafels 
hebt, heb je weinig flexibiliteit met je diepte. 

Ik wilde daarom zoveel mogelijk 
ruimte hebben en dubbele tafels die 
volledig vrij zijn van stopcontacten, 
gas, enzovoorts.” Köttermann kon 
probleemloos deze optie invullen. 
Een ervaring die we ook hadden bij 
andere wensen. “We hebben wat 
dat betreft kunnen profiteren van 
het brede assortiment: we heb-
ben kolomkasten, lage tafels, hoge 
tafels, hangkasten. Voor elke wens 
is er wel een oplossing.”
De laboratoriumstaf was ook ge-
charmeerd door de materiaalkeuze. 
“Zij zijn de enige die werken met 
metalen kasten. Daarvan hebben 
wij direct het voordeel gezien. Aan-
vankelijk denk je dat het zwaar is, 
maar dat blijkt juist niet het geval. 
De kasten zijn gemakkelijk han-
delbaar en toch uitermate stevig. 
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Daarin onderscheiden ze zich van 
de andere firma’s. Qua bovenblad 
zijn de firma’s meer gelijkwaardig 
aan elkaar. Wat ons daarin wel weer 
bevalt is de standaard kleurstelling 
bij Köttermann. Dat hebben wij 
vooral als gemakkelijk ervaren, want 
dan hoeven we ook niet meer na te 
denken over de kleur. De laboratori-
umtechnologen ervaren het ook als 
een aangename, rustgevende kleur 
om bij te werken. Bovendien geeft 
het een rustig, uniform beeld, dat 
ook nog eens goed aansluit bij de 

andere materialen in het lab.”

Licht en ruimtelijk
De eerste contouren van het nieuwe laborato-
rium zijn bepaald in afstemming met de rest van 
het ziekenhuis. “In verschillende werkgroepen 
zijn we bevraagd over de verschillende ruim-
tes die we nodig denken te hebben, en wat de 
relaties daartussen zijn. En wat de relaties zijn 
tussen het laboratorium en andere afdelingen van 
het ziekenhuis. We werken bijvoorbeeld zeer veel 
voor spoed en intensive care, en moeten daar 
dus dichtbij zitten. Op grond van deze sessies 
zijn we uitgekomen op een plek in een soort van 

half-souterrain op verdieping -1, min of meer 
onder deze afdelingen. Ook is bepaald hoeveel 
vierkante meter we ter beschikking kregen, mede 
op basis van benchmarking bij andere recent 
gebouwde ziekenhuizen. Daar kan je dan ook niet 
teveel overheen, maar dat was ook niet nodig.”
Ondanks de positie half onder het maaiveld 
is het toch gelukt om het laboratorium een 
lichte uitstraling te geven. Waar mogelijk is glas 
verwerkt aan buitenkant, zodat er veel daglicht 
vanaf de zijkanten het lab kan binnenstromen. De 
kantoren, die deels aan een van de zijkanten zijn 
gepositioneerd, hebben ook glazen wanden. Op 
die manier is het een groot open laboratorium, 

Laboratoriumdirecteur klinisch bioloog Christophe Vandenabeele in het door Köttermann ingerichte laboratorium klinische biologie van het AZ Alma in Eeklo, dat sinds ruim anderhalf 

jaar in gebruik is.

➞
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waarbij je overal aansluiting naar buiten hebt. 
Dat zorgt ook voor een ruimtelijke uitstraling, 
die nog eens wordt versterkt doordat een kant 
van de centrale ruimte volledig open is, bijna 
zonder enig vast meubilair. In dat gedeelte staat 
de straat met chemie analyzers. “Door in dit 
gedeelte in eerste instantie geen meubilair te 
plannen konden we alle flexibiliteit behouden 
voor de keuze van de chemie; dit had namelijk 
ook een U-vormige oplossing kunnen worden. In 
dit geval is het een langwerpige straat geworden, 
met nauwelijks kettingen tussen de verschillende 
units, zodat we zelfs ruimte overhielden. Hier-
voor hebben we na afloop van het initiële project 
bij Köttermann nog enkele extra tafels besteld. 
Iets wat we ook al eerder hadden gedaan, want 
als je eenmaal in de routine zit, denk je toch: hier 
had ik nog wat meer kastruimte willen hebben. 
Omdat we zeer tevreden zijn over de totale pro-
jectafwikkeling en Köttermann ook wat betreft 
de prijskwaliteitsverhouding het beste scoorde 
hebben we niet getwijfeld om in dezelfde lijn 
door te gaan”, aldus Christophe Vandenabeele.

Lean voor de nacht
Naast de chemiestraat is een rij lage tafels waar 
de MLT’s, de medisch laboratoriumtechnologen, 
administratieve- en kwaliteitswerkzaamheden 
kunnen verrichten en een rij hogere tafels voor 
diverse labwerkzaamheden. Voorts zijn er in de 
grote labruimte nog drie eilandconfiguraties voor 
analyses op het gebied van immunologie/hema-
tologie en auto-immuniteit. Het microbiologisch 
laboratorium, waar zes van de ruim dertig MLT’s 
werken, is in een aparte ruimte ondergebracht, 
evenals enkele kleinere PCR-laboratoria.
Centraal in de grote ruimte is het secretariaat an-
nex monsterontvangst. “Wij hebben in het kader 
van lean voor deze indeling gekozen voor de mo-
menten dat er weinig personeel is, met name bij 
de late en nachtdiensten. Tijdens deze diensten 
moeten alleen spoedanalyses worden uitgevoerd 
van de acute afdelingen, zoals intensive care en 
de eerste hulp. Dat is vooral chemie, bloedgroe-
pen en hematologie. Deze onderdelen zijn min of 
meer gegroepeerd om het centrale gedeelte waar 
de monsters met de buizenpost binnenkomen. 
De onderdelen waar er meer in batch wordt ge-
werkt, waarbij wij plannen wanneer de analyses 
worden gedaan, zitten wat verderop. Daar maken 
we in de nacht dan ook geen gebruik van.”

In het microbiologisch 

laboratorium werken 

zes MLT’s.
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Patiënt centraal
Het laboratorium verzorgt per dag 
zo’n 400 tot 500 aanvragen, waar-
voor gemiddeld tussen de 10 en 15 
parameters worden geanalyseerd. 
Christophe Vandenabeele ziet hierin 
een lichte groei, ook al zijn er trends 
die juist het tegengestelde effect 
hebben. “In België gaan we meer 
en meer de richting in van patho-
logiefinanciering, zoals dat ook in 
Nederland gebeurt. Heel lang was er 
bij ons meer een prestatiegenees-
kunde: als je veel omzet wil draaien, 
moet je ook veel testen uitvoeren. 
Daar stappen we nu langzaam 
vanaf. Daarom wordt overleg met 
de aanvrager om de juiste analyses 
uit voeren voor elke patiënt meer en 
meer belangrijk. We merken dat de 

clinici hier ook meer voor openstaan.”
Op het gebied van moleculaire analyses ziet Van-
denabeele een groeiende rol voor het lab, al gaat 
hij niet mee in de hype van de begintijd waarin 
deze testen als heiligmakend werden gezien. “De 
testen hebben een duidelijke meerwaarde, maar 
wij maken hiermee niet de volledige klinische 
diagnose. De resultaten van onze bepalingen 
dragen eraan bij. En vergeet niet dat dergelijke 
testen vaak heel duur zijn.”

Superman
Een ziekenhuislaboratorium is 24 uren operatio-
neel en dit elke dag van het jaar. Vandenabeele: 
“Het hoeft niet gezegd dat de laboratoriumstaf 
bereid moet zijn om ook op niet sociaalvriendelij-
ke uren te werken. De mensen van het core labo-
ratorium verzorgen ook de 24-uurs continuïteit. 
Dat betekent concreet een team van vier voor de 
nacht (van 21.30 tot 06.30 uur), en vijftien die 
het core labo doen in een vroegdienst (van 06.30 
tot 15.30 uur) en een late dienst (van 13.30 tot 
21.30 uur). Als klinisch bioloog zetten wij ons wel 
eens gekscherend tegenover onze Nederlandse 
collega’s af als superman, omdat we vanuit onze 
opleiding klinisch chemicus, microbioloog en 
hematoloog ineen zijn. Maar de echte superman-
nen en supervrouwen vind je op de werkvloer in 
het laboratorium, dat met de nieuwe apparatuur 
en laboratoriuminrichting van Köttermann ook 
wel een superlab is geworden!”

I N F O R M ATI E

Köttermann
www.kottermann.com

AZ Alma
www.azalma.be

Overzicht over het centrale 

gedeelte van het lab, met 

uiterst links de chemie-

straat en rechts een van de 

eilandconfiguraties, in dit 

geval voor immunologie/

hematologie.

Als klinisch bioloog zetten wij 
ons wel eens gekscherend tegen-
over onze Nederlandse collega’s 
af als superman, omdat we vanuit 
onze opleiding klinisch chemicus,
microbioloog en hematoloog ineen zijn.

Een van de twee PCR-laboratoria die 

apart van het centrale laboratorium zijn 

gebouwd. Hier is duidelijk te zien dat het 

lab iets onder het maaiveld is gebouwd, op 

verdieping -1.

Ook de analyses voor auto-

immuniteit vinden plaats in 

een eilandconfiguratie.
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Slim pipetteren via de cloud
Gilson heeft de visie om lab instrumenten slimmer te maken, zodat weten-
schappers productiever experimenten kunnen uitvoeren, die ook nog eens 
beter en gemakkelijker traceerbaar zijn. De taak van Gilson hierin is om 

het werken in het lab gemakkelijker te 
maken door betrouwbare hulpmiddelen 
te ontwerpen die intuïtief zijn en die his-
torische gebruiksinformatie verzamelen, 
om zo rapportage te vergemakkelijken.
Een nieuwe tool hierin is een cloud-
verbonden platform voor slimme ‘liquid 
handling’ apparaten. De eerste twee 
apparaten die Gilson geschikt heeft 
gemaakt om hiermee kunnen communi-
ceren zijn de Pipetman M Connected en 
Trackman Connected. Via een bluetooth 

koppeling communiceren deze apparaten in realtime, waardoor de moge-
lijkheid ontstaan om simpel bij te houden waar je aan het pipetteren bent.

Maak kennis met deze nieuwe manier van pipetteren tijdens WoTS 2018.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Standnummer: 7E025

Bioveiligheidskast met ruimte voor robot
De extreem grote werkruimte van de nieuwe 
Berner Claire XL biologische veiligheidskast 
is bedoeld voor het plaatsen van laborato-
riumapparaten, robots of 3D-printers. Een 
geoptimaliseerde steriele luchtstroom houdt 
de monsters vrij van contaminatie, waar-
bij ook de gebruiker en omgeving worden 
beschermd tegen eventuele besmetting. Dat 
maakt de Claire XL toepasbaar in microbio-
logische, farmaceutische, ziekenhuis en life 
science labs.
Evenals bij de reguliere Claire modellen, is 
ook bij de XL-uitvoering het ‘shield design’ 
toegepast. Dat heeft al vele ontwerpprijzen 
in de wacht gesleept door het combineren 
van vormgeving, unieke veiligheidsvoorzie-
ningen en energiebesparende maatregelen. 
Zo informeren de ingebouwde LED-licht-
banden met duidelijke kleurcodering over de 
actuele veiligheidstoestand van het kabinet. 

Het ingebouwde systeem dat (te) snelle be-
wegingen detecteert van personen nabij de 
werkopening, signaleert gevaarlijke situaties 
waarbij potentieel besmette lucht naar bui-

ten kan treden. Om de aandacht op het werk 
te kunnen houden is een groot touchscreen 
aanwezig voor een snel overzicht van de be-
langrijkste parameters. Dit scherm heeft een 
intuïtieve menu structuur. Goed schoonma-
ken kan door het vrijwel naadloze, uit rvs en 
veiligheidsglas opgetrokken, interieur.
Om de XL ook geschikt te maken voor 
toepassingen met verhoogd risico, zoals bio-
logisch beschermingsniveau 2–4 of toxische/
carcinogene stoffen, is het unieke 3-fi lter 
systeem van Berner beschikbaar. Specifi eke 
aanpassingen, bijvoorbeeld het integre-
ren van een spoelinrichting, zijn uiteraard 
mogelijk.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Standnummer: 7E024

Energiezuinige vriezer met 
inverter-technologie
Op 1 april 2018, heeft Pana-
sonic Biomedical Sales Europe 
BV haar naam veranderd, en 
is verder gegaan onder de 
nieuwe bedrijfsnaam PHC 
Europe BV. Tegelijk met deze 
naamsverandering is een 
nieuwe ULT-vriezer, de MDF-
DU502VH, geïntroduceerd. 
Een vriezer die zich karak-
teriseert door de bekende 
kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Maar door gebruik te maken 
van een frequentiegeregelde 
compressor (inverter-technologie) heeft deze -80 °C 
vriezer een ongekend laag energieverbruik. Daarnaast 
geeft het nieuwe multifunctionele display eenvoudig 
en intuïtief toegang tot de instellingen en output 
data van het apparaat.

PHC Europe
www.phcd.com/eu/biomedical

biomedical.nl@eu.phchd.com

Standnummer: 7C009
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Nutrilab gaat samen met klant
voor veilig en gezond voedsel

Bedrijven zouden zich volgens Nutrilab wat betreft voedselveiligheid niet 
alleen moeten laten leiden door wet- en regelgeving, maar ook zelf ver-
antwoordelijkheid moeten nemen om veilig voedsel te produceren en te 
verwerken. Nutrilab, dat is gespecialiseerd in feed- en foodanalyses, helpt hen om 
die veiligheid zo hoog mogelijk te krijgen. Door implementatie van methoden als 
microwave ontsluiting van monsters voor elementanalyse en LC-MS/MS analyse 
voor allergenen, gaat dat steeds efficiënter.

“N
atuurlijk is het belangrijk 
om te voldoen aan Europese 
eisen op het gebied van 
chemische en microbiologische 

contaminanten in food, feed en pet food. Het 
is daarbij aan de producent om zichzelf te 
controleren, veelal in de vorm van het laten 
analyseren van monsters door commerciële 
laboratoria, zoals het onze”, stelt Pieter Vos, 
directeur van het in Noord-Brabantse Giessen 
gevestigde Nutrilab. “Maar met alleen voldoen 
aan de regeltjes ga je in onze ogen niet ver 
genoeg. Bedrijven moeten zich er ook van bewust 
zijn dat ze een eigen verantwoordelijkheid 
hebben om veilig voedsel op de markt te 
brengen. Een toezichthoudende autoriteit is 
altijd op afstand; de bedrijven daarentegen 
weten waar de risico’s zitten, waar ze op moeten 
letten, welke preventieve maatregelen ze kunnen 
nemen. Onze rol daarin betreft vooral het meten 
en analyseren, maar beperkt zich daar niet toe. 

Met laboratoriumonderzoek kijk je rechtstreeks 
in de keuken van bedrijven. We zijn vanuit die 
hoedanigheid sterk betrokken bij de processen 
die bij de klant plaatsvinden en willen er samen 
voor gaan om de voedselveiligheid zo hoog 
mogelijk te krijgen. Als we een contaminatie 
constateren denken we met de klant mee over de 
oorzaak en de oplossing.”

Efficiënte monstervoorbereiding
Meedenken met de klant kan je ook vertalen 
naar het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de 
analyses, wat gunstig uitpakt op parameters als 
kostprijs, snelheid en betrouwbaarheid. “We zijn 
bij Nutrilab continu op zoek naar manieren om 
dat voor elkaar te krijgen. Dat kan door ontwik-
keling van nieuwe methoden, optimalisering 
van processen en methoden, ontwikkeling van 
nieuwe diensten, noem maar op”, zegt Bart van 
der Nagel, die sinds ruim een jaar als R&D mana-
ger bij Nutrilab werkt.

Qua efficiency slaat Nutrilab 
momenteel een grote slag op het 
gebied van de monstervoorbereiding 
voor elementanalyse. “We 
gebruiken voor de elementanalyse 
al jaren ICP-OES, maar mede door 
ontwikkelingen in de regelgeving 
–zo is de norm voor cadmium in 
voedsel onlangs nog verlaagd– 
willen we met name voor de zware 
metalen lager kunnen meten dan 
met deze techniek haalbaar is. 
Bovendien willen wij die metalen 
ook in babyvoeding kunnen 
aantonen, waar de normen nog 
scherper zijn. We hebben derhalve 
geïnvesteerd in een ICP-MS voor de 
sporenanalyse van contaminanten 
als arseen, cadmium en lood. Voor 
de bepaling van kwik hebben we 
een separate kwikanalyzer. De ICP-
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OES wordt nu vooral ingezet voor 
het meten van mineralen; dat gaat 
prima”, vertelt Bart.

Microwave ontsluiting
De monstervoorbereiding voor 
de elementanalyse was lange 
tijd gebaseerd op klassiek zure 
destructie in open systemen. 
Afgezien van de lange 
monstervoorbereidingstijd 

(afhankelijk van de matrix tot wel twee uur) 
brengt deze methode door de zure dampen die 
er –weliswaar in de zuurkast– bij vrijkomen geen 
ideale werkomstandigheden voor de analist. 
Bovenden zijn er relatief grote hoeveelheden 
monster en chemicaliën voor de destructie nodig.
Een alternatieve methode is microwave ontslui-
ting. Deze methode heeft verschillende voor-
delen ten opzichte van de combinatie van zure 
destructie en verwarming in open systemen. 
Bij de microwave kan je je monster heel precies 

inwegen en ontsluit je het monster direct in het 
zuur in een gesloten vessel. Daardoor krijg je 
minder verlies van vluchtige metalen; alles blijft 
mooi in je vessel zitten. Door de microwavestra-
ling wordt het monster van binnenuit verwarmd, 
wat een meer uniform warmteprofiel geeft dan 
bij de klassieke methode.
De monstervoorbereiding verloopt ook een stuk 
sneller. Bij de Ethos Up van Milestone, die is 
geleverd door Salm en Kipp, duurt het tempera-
tuurprogramma ongeveer een kwartier tot twin-

R&D manager Bart van der Nagel bij de door Salm en Kipp geleverde Ethos Up microwave van Milestone, waarmee Nutrilab de ontsluiting uitvoert van monsters voor de ICP-OES 

elementanalyse, ICP-MS contaminantenanalyse en de kwikanalyzer.

➞
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tig minuten. Inclusief afkoelen is de doorlooptijd 
voor de veertien monsters (en één blanco) die in 
de tray passen anderhalf uur. Maar dat moet je 
als een bruto tijd zien, want als het programma 
draait kan de analist al weer beginnen met de 
voorbereidingen voor de volgende run.
Een voordeel van de Ethos Up is dat je op basis 
van temperatuur en/of vermogen verschillende 
programma’s kunt instellen, waarbij je de mon-
sters gecontroleerd opwarmt tot een bepaalde 
temperatuur (bijvoorbeeld 210 °C), ze vervol-
gens een tijd lang op die temperatuur houdt en 
daarna de temperatuur omlaagbrengt. “Met deze 
functionaliteit zijn we in staat om de ontsluiting 
te optimaliseren voor specifieke matrices en/of 
elementen. Hiermee hebben we in principe een 
universele methode voor de ontsluiting van alle 
elementen die we willen analyseren, of dat nu 
op de ICP-OES, de kwikanalyzer of de ICP-MS 
is. Het is dan ook de bedoeling om de Ethos Up 
voor het hele pakket in te gaan zetten voor de 
monstervoorbereiding. Zover zijn we echter 
nog niet. De microwave wordt wel al gebruikt 
voor de kwikbepaling. Voor de ICP-OES zijn we 
nu bezig om de methoden te ontwikkelen en 
te valideren. Daarbij kunnen we in veel geval-
len uitgaan van de normen. Soms moet er nog 
wel iets worden aangepast. Je kunt een lastige 
matrix hebben, bijvoorbeeld minerale voeders, 
de zogenaamde pre-mixen. Dan kan je besluiten 
om iets minder in te wegen of een pre-digest 
uit te voeren, waarbij je het monster vantevoren 
alvast in een zure oplossing zet. Een ander aspect 
waar we rekening mee moeten houden is dat 

we vaak werken met hoog-organisch materiaal. 
Als je daar zonder enige voorbehandeling in een 
gesloten systeem zuur aan toevoegt krijg je bij 
verwarming een enorme ontwikkeling van CO2 en 
dito drukopbouw. Remedie is dan om hem eerst 
open neer te zetten, zodat de heftigheid van die 
eerste reactie eraf is en je de druk kwijt bent”, 
legt Bart van der Nagel uit.

Anticiperen
Omdat de ICP-MS er op korte termijn ook bij 
gaat komen zal de Ethos Up van Milestone 
meer en meer gebruikt gaan worden. 
“Met drie belangrijke analyselijnen mag de 
monstervoorbereiding geen hick-up worden. 
Bovendien krijgen we ook steeds meer monsters 
te analyseren: we halen nieuwe klanten binnen 
en gaan ook steeds meer doen voor bestaande 
klanten. Daar zitten zeker de zware metalen bij in 
het kader van contaminantenanalyses voor zowel 
food als feed. Maar ook pesticiden, mycotoxines 
en een stof als acrylamide, die vrij komt bij 
bakken en frituren. Voor acrylamide in voedsel 
als patat, chips en ontbijtkoek is net een nieuwe 
Europese verordening gepubliceerd. Dergelijke 
gebeurtenissen zijn vaak een stimulans voor onze 
business, al kan het wel even duren voordat de 
markt doordrongen is van de noodzaak om de 
betreffende analyses uit te voeren. Pas als de 
wet officieel van kracht is worden mensen echt 
wakker”, aldus Pieter Vos.

Allergenen met LC-MS/MS
Sterke groei is er ook op het gebied van de 

analyse op allergenen, waarin 
Nutrilab marktleider is voor de 
Benelux. Momenteel vinden die 
analyses plaats aan de hand van 
Elisa en PCR, maar daar kleven 
volgens Pieter Vos enkele haken en 
ogen aan. “PCR is niet altijd even 
selectief, omdat gekeken wordt naar 
het DNA van een bepaald stukje 
eiwit, dat wel iets zegt over het 
product (bijvoorbeeld selderij of 
mosterd), maar niet specifiek is voor 
het allergeen. Bij Elisa-kits worden 
door verschillende producenten 
verschillende antistoffen gebruikt 
tegen eiwitten van een product. 
Het is daarbij niet bekend of het 
antistoffen zijn tegen de allergene 
fractie van het product. Ook is het 
onduidelijk of er gebruik wordt 
gemaakt van antistoffen voor 
eiwitten van ‘processed food’ of 
tegen een zuiver eiwit. De ene 
gebruikt daar dan weer één antistof 
voor, de ander wel zeven. Zo krijg je 
een wereld van verschil in getallen.”
In samenwerking met de vakgroep 
Proteomics van Wageningen 
Universiteit is vorig jaar een 
tweejarig TKI-project gestart 
voor de ontwikkeling van 
een screeningsmethode voor 
allergenen op basis van LC-MS/
MS. Hiermee kunnen in één 

Nutrilab heeft in samenwerking met onderzoekers van de Wageningen Universiteit een 

screeningsmethode voor allergenen op basis van LC-MS/MS ontwikkeld. Hiermee kunnen in 

één run 21 allergenen worden gedetecteerd.

Een gedeelte van  het instrumentele laboratorium van Nutrilab.
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run 21 allergenen worden gedetecteerd, 
waaronder alle eiwitgebaseerde allergenen uit 
de EU1169/2011 en ook enkele allergenen voor 
niet-Europese markten, zoals boekweit dat in 
Japan een allergeen is, maar hier niet. Dat valt 
kostentechnisch een stuk gunstiger uit dan 
separate PCR’s en/of Elisa’s, maar heeft ook het 
voordeel dat je geen missers hebt. Bij Elisa en 
PCR wordt juist vanwege die kosten doorgaans 
een beperkt aantal allergenen aangevraagd. 
Analyseer je niet op mosterd, dan zal je geen 
mosterd vinden. Die komt met LC-MS/MS wel 
aan het licht. 
Omdat je per product naar meerdere specifi eke 
eiwitten en eiwitfragmenten kijkt, waarbij 
het niet uitmaakt of een product zuiver is of 
‘processed’, ben je ook een stuk selectiever. Zo 
kan met LC-MS/MS bij selderij het onderscheid 
worden gemaakt tussen knolselderij, bladselderij 
en bleekselderij. “Dat is echt een stap voorwaarts 
waarmee we voorop lopen in de markt”, stelt 
Pieter Vos.

Food grade microtracer
Ook op een heel ander gebied, de toepassing 
van microtracers voor het controleren op 

homogeniteit en versleping, is Nutrilab pionier 
met een food grade variant. Microtracers zijn 
binnen de diervoederwereld een begrip, maar 
maken ook steeds meer opgang in de food, waar 
immers ook veel gemengd wordt. Microtracers 
zijn hele kleine magnetische bolletjes die 
momenteel door Nutrilab in een verdunning 
van 1 op 1 miljoen kunnen worden toegevoegd 
aan een mengpartij. Dit doe je bijvoorbeeld 
om te controleren of toegevoegde vitamines 
homogeen verdeeld zijn in het eindproduct. Door 
de mictrotracers bij te mengen bij de fractie 
van bijvoorbeeld vitamine K (dat in heel lage 
concentraties wordt gedoseerd) kan je op basis 
van de analyses van een batch een uitspraak 
doen over de homogeniteit van het eindproduct. 
Hierbij worden met een magnetische plaat de 
bolletjes uit het batchmonster gehaald. Hier 
wordt een kleurreactie op uitgevoerd, waarna 
de deeltjes, die als een hele fi jne poeder over 
de plaat zijn verdeeld, met een fl at scanner 
kunnen worden geteld. Hetzelfde verhaal kan je 
ophangen voor versleping, waarbij je bolletjes 
toevoegt aan een bepaalde batch en bij een 
volgende batch kijkt of je die microtracers nog 
terugvindt. Is dat het geval, dan is wellicht de 

apparatuur niet goed gereinigd.
Grootste voordeel van de food 
grade microtracers voor bedrijven is 
dat ze geteste partijen, waar deze 
markers nog inzitten, niet meer weg 
hoeven te gooien. Ook apparatuur 
hoeft niet per se vanwege de 
aanwezigheid van de bolletjes 
schoon te worden gemaakt. “Op 
die manier is het testen voor onze 
klanten minder belastend en is de 
drempel voor het laten testen lager, 
wat weer ten goede komt aan de 
kwaliteit van de producten, en dus 
ook de voedselveiligheid”, aldus 
Pieter Vos.

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Nutrilab
www.nutrilab.nl

Van Giessen tot India
Nutrilab bestaat al meer dan 60 jaar en is onderdeel van de Schouten Groep 
die dit voorjaar het 125-jarig bestaan vierde. Lange tijd fungeerde Nutrilab 
als kwaliteitslaboratorium van de Handelsmaatschappij van de Koninklijke 
Royal Schouten, een internationaal handelshuis in grondstoffen. Sinds 1990 is 
Nutrilab een commercieel laboratorium en staat qua bedrijfsvoering los van 
het moederbedrijf. De banden zijn nog wel nauw. Zo huist het laboratorium in 
hetzelfde gebouw als zusterbedrijf en klant Schouten Europe, specialist op het 
gebied van het ontwikkelen, produceren en verpakken van vleesvervangers. De 
groeimarkt voor vegetarische producten biedt ook voor Nutrilab kansen, niet in 
de laatste plaats vanwege de flinke analytische uitdagingen om aan te kunnen 
tonen dat een product voor 100% van plantaardige oorsprong is.
Groeikansen liggen met de overvolle Westerse analysemarkt vooral in landen 
als India, waar Schouten al sinds 2013 een vestiging heeft. Pieter Vos: “We zien 
dat daar behoefte is aan meer analysecapaciteit; er is een groeimarkt en er is 
veel te doen op het gebied van voedselveiligheid. Omdat we voedselveiligheid 
ook als een stukje missie zien, gaan we in India een tweede laboratorium 
opzetten. Het business-plan is bijna klaar; ik verwacht dat we daar over twee 
jaar de eerste analyses kunnen draaien.”

Pieter Vos, sinds begin 2015 directeur van Nutrilab: 

“We zijn sterk betrokken bij de processen die bij de 

klant plaatsvinden en willen er samen voor gaan om de 

voedselveiligheid zo hoog mogelijk te krijgen.”
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26 GC-ANALYSE

Sinds dit voorjaar is in de Rotterdamse 
haven met AmSpec een nieuwe speler 
actief op het gebied van controle van 
scheepsladingen in de olie & petroche-
mie. Naast het onlangs geopende labora-
torium in Rozenburg, dat als Rotterdam 

Technical Center ook als kenniscentrum 
voor de andere Europese vestigingen 
fungeert, zijn labs voorzien in Amster-
dam en Antwerpen. Laboratorium-
manager Julian van Berkum vertelt 
over de hectische eerste maanden.

Julian van Berkum is sinds maart van dit jaar laboratoriummanager van de AmSpec-vestiging in Rozenburg, het Rotterdam Technical Center. Hij staat hier bij een door Da Vinci Labora-

tory Solutions volledig voor de gasanalyse geconfigureerde GC-applicatie. 
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Vliegende start AmSpec met 
kant-en-klare GC-applicaties

D
e taart is groot genoeg voor nog een 
speler. Dat zal de uitkomst geweest 
zijn van de marktanalyse die het 
Amerikaanse AmSpec heeft uitge-

voerd omtrent de mogelijkheden om ook in de 
Noordzeehavens vaste grond onder de voet te 
krijgen voor hun inspectie- en analysediensten 
van scheepsladingen, in eerste instantie voor de 
petrochemische markt. Het bedrijf, dat wereld-
wijd al meer dan dertig jaar actief is in met name 
de olie & petrochemie en de agrimarkt, had tot 
nu toe in Europa alleen vestigingen in Italië en 
Oost-Europa. Daar is nu een vestiging in Ne-
derland bijgekomen, terwijl de opening van een 
nieuw lab in Spanje op stapel staat.
Waar menig inspectie- en testbedrijf de strategie 
heeft om eerst vanuit een beperkt basispakket 
de business op te bouwen en geleidelijk uit te 
breiden naar gelang de vraag en het commerci-
ele succes, zet AmSpec in Rozenburg direct een 
groot laboratorium neer dat alles kan facilite-
ren wat in de betreffende markt kan worden 
geanalyseerd. En doet dat ook nog eens heel 
snel, zo blijkt uit de korte ontstaansgeschiede-
nis van het lab in Rozenburg. “We hebben een 
snelle start kunnen maken door de overname 
van PetroDesk. De vestiging in Spijkenisse was 
echter veel te klein voor onze ambitieuze plan-
nen. In Rozenburg vonden we wel een geschikt 
pand met voldoende ruimte, dat echter volledig 
moest worden gestript. In september 2017 zijn 
de eerste contouren voor de inrichting van het 
lab uitgetekend, waarop een maand later de ver-
bouwing begon en we vanaf april 2018 de eerste 
analyses konden draaien”, somt laboratoriumma-
nager Julian van Berkum de mijlpalen op.

Ontzorging
Een belangrijke mijlpaal wat betreft Julian zelf is 

dat hij vanaf maart dit jaar bij AmSpec werkzaam 
is. “Ik heb dus in mijn hoedanigheid als labora-
toriummanager en kennisaanspreekpunt voor 
laboratoriumzaken een groot deel van de voorbe-
reidingen gemist, maar dat gebrek aan specifieke 
lokale labexpertise heeft het bedrijf slim opgelost 
door een verregaande samenwerking aan te gaan 
met Da Vinci Laboratory Solutions. Allereerst 
gaf Da Vinci advies over de labindeling en het 
meubilair en maakte op basis van de uit te voeren 
analyses een inventarisatie van de benodigde in-
strumenten en gebruiksartikelen. Da Vinci heeft 
voor deze zaken ook de volledige procurement 
voor zijn rekening genomen. Bovendien ver-
zorgde Da Vinci de levering, de installatie en het 
testen van de GC-systemen”, vertelt de kersverse 
laboratoriummanager.

Licht en ruimte
Op het destillatielab en de motorenruimte 
voor het bepalen van octaangehaltes na is 
het laboratorium één grote ruimte waarin het 
daglicht rijkelijk binnenstroomt en het voor de 
analisten zeer aangenaam werken is. Wat ook 
opvalt zijn de ruime gangen tussen de labtafels 
en –heel slim– de goed toegankelijke ruimtes 
achter de apparatuur, zodat er alle ruimte is voor 
onderhoud en het verhelpen van storingen. Een 
ander praktisch punt rond de tafels is dat ze niet 
allemaal op dezelfde hoogte zijn ingesteld. Het 
gros van de instrumententafels, met name die 
waar de GC’s op staan, is lager dan de tafels waar 
staand aan wordt gewerkt. “Bij een instrument 
zit je toch vaak om een sequence voor de GC 
te programmeren of de chromatogrammen te 
controleren. Bij andere bepalingen ben je maar 
heel kort bezig; dat is veel efficiënter om staand 
doen”, stelt Julian van Berkum.
Bij de inrichting van het lab is waar dat kan ➞

uitgegaan van de workflow. Dus in plaats van het 
clusteren van de apparatuur naar techniek, is er 
naar gestreefd om de apparatuur, die je voor de 
analyse van een bepaald type product gebruikt, 
bij elkaar te zetten. Daarmee sla je twee vliegen 
in één klap. Ten eerste hoeft de analist minder te 
lopen tussen de verschillende testen. Bovendien 
is door het centraal in het laboratorium plaatsen 
van de GC’s, die voor heel veel analyses worden 
gebruikt, een scheiding gemaakt tussen chemie 
aan de ene kant en minerale werkzaamheden aan 
de andere kant. Zo blijven de bijbehorende mon-
sterstromen zo ver mogelijk uit elkaar. Dit om 
ongewenste cross-contaminatie te voorkomen: 
de ‘zwarte vingers’ van je stookolie-analyse wil 
je wat dat betreft niet in de buurt hebben van de 
‘superschone’ methanolanalyse.
De GC’s zijn vanaf zowel de chemiekant, de 
gaskant, de diesel- en benzinekant als de zwarte 
kant (de ruwe olie en de minerale oliën) gemak-
kelijk te bereiken. De analist kan zo bij wijze van 
spreke een rondje maken in het gedeelte waar 
het te analyseren product bij hoort, de monsters 
inzetten, op start drukken en als alles klaar is 
nogmaals het rondje maken om de resultaten op 
te halen.

Kant-en-klare GC-applicaties
De apparatuur die momenteel in het labora-
torium staat is in samenwerking met Da Vinci 
aangekocht, dat in opdracht van AmSpec ieder 
instrument of pakket instrumenten aanbesteedde 
bij diverse leveranciers. In overleg werd vervol-
gens de keuze gemaakt door AmSpec, waarna Da 
Vinci het verdere aankooptraject afhandelde.
De GC’s – maar liefst 20 - zijn door Da Vinci gele-
verd. “Dat was echt geen een-tweetje; ze hebben 
gewoon de beste aanbieding gedaan, waarbij 
ik wel wil aangeven dat de Agilent-apparatuur 
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die ze leveren daarin positief doorwerkte. Veel 
van onze analisten en ik zelf ook hebben daar al 
goede ervaringen mee en binnen de petrochemie 
is het het meest gebruikte merk, dus dat maakt 
het ook weer gemakkelijker als je nieuwe mensen 
aanneemt. Maar het belangrijkste is dat de GC’s 
niet sec als apparatuur werden geleverd, maar als 
volledig uitgewerkte applicatie. Dat scheelde ons 
in die hectische beginfase heel veel tijd, zodat we 
bijna direct na de installatie konden starten met 
analyseren”, vertelt Julian van Berkum enthou-
siast.
“Dit gaat als volgt in zijn werk”, gaat hij verder. 
“Leidraad voor de methoden die we hier gebrui-
ken is het Houston Technical Center in ons hoofd-
kantoor in de Verenigde Staten. Daar werken ze 
echter vooral met ASTM-methoden, terwijl we 
in Europa meestal EN/ISO-methoden gebrui-
ken. De experts van Da Vinci hebben voor de 
ASTM-methoden waar mogelijk de Europese EN/
ISO methodes aangeboden. Vervolgens hebben 

ze daarmee voor elke GC-analyse de applicatie 
voorbereid. De GC is daarbij slechts onderdeel 
van de applicatie; het geleverde product heeft 
een volledig op de toepassing afgestemde 
configuratie. Die bestaat uit gekalibreerde ap-
paratuur, die bij Da Vinci is getest en bij ons bij 
aflevering nogmaals wordt getest, en de bijbe-
horende standaarden, zoals interne standaarden, 
kalibratiestandaarden en referentiematerialen. 
Waar nodig wordt ook nog een stukje software 
geschreven voor specifieke berekeningen of wor-
den modificaties doorgevoerd in de hardware van 
de apparatuur. Wij kunnen na oplevering meteen 
starten met de validatie van de QC-monsters en 
zijn direct up-and-running!”
Een voorbeeld van zo’n maatwerkoplossing is 
een GC voor gasanalyses. Daar zit een pressure 
station bij om er voor te zorgen dat de cilinder 
waar het gasmonster in zit eenvoudig en veilig 
aangesloten kan worden. De configuratie is zoda-
nig opgezet dat de cilinder met het gasmonsters 

direct aan het pressure station kan 
koppelen, waarna hij of zij alleen 
nog maar op start hoeft te druk-
ken en na analyse automatisch een 
rapport krijgt met alle gewenste 
resultaten en berekeningen in de 
juiste eenheden.

Kenniscentrum
In iets meer dan een maand tijd 
zijn op die manier twintig GC’s in 
werking gesteld zonder dat daar de 
volledige personele bezetting voor 
was. “De systemen zijn nu al zover 
dat analisten er mee aan de gang 
kunnen zonder dat ze alle ins-and-
outs van het systeem kennen. De 
volgende stap is om de mensen in-
tern op te leiden, waar ook een wat 
uitgebreidere training over het ap-
paraat en de applicatie bij hoort, zo-

Het petrochemisch lab van AmSpec ademt licht en ruimte. In het midden zijn de twee GC-straten te zien die een barrière vormen tussen het stukje chemie helemaal aan de bovenkant van 

de foto en het –niet zichtbare– gedeelte voor de analyse van ruwe olie en de minerale oliën.
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dat er ook meer inhoudelijke kennis 
is. Want je wilt Da Vinci niet voor 
elk wissewasje moeten inschakelen: 
als het systeem er mee stopt of de 
kalibratie niet meer goed is omdat 
we een kolom hebben vervangen, 
dan zal de analist in staat moeten 
zijn om zelf de kolom te vervangen 
en de applicatie opnieuw te kalibre-
ren en valideren”, zegt Julian. Oplei-
den is sowieso een must in verband 
met de rol van de locatie Rozenburg 
als Rotterdam Technical Center ten 
opzichte van de in ieder geval twee 
nog op te richten nevenvestigingen 
in Antwerpen en Amsterdam. “Het 
RTC moet van alle applicaties op de 
hoogte zijn en met alle producten 
kunnen werken. Als we bijvoorbeeld 
in Amsterdam een benzine- en 
diesellab bouwen, kunnen mensen 
die daar gaan werken eerst in Rot-
terdam worden getraind. Maar de 
ambitie gaat verder. We hebben 
hier de apparatuur staan voor alle 
denkbare analyses in de olie, gas en 
petrochemie en gaan die analyses 
ook allemaal draaien. Zo kunnen we 
fungeren als kenniscentrum voor 
alle apparatuur en analyses voor de 
Europese vestigingen. Die analyses 
kunnen dan worden doorgezet naar 

de verschillende locaties. Die uitwisseling is er 
nu al. Momenteel werken hier twee Spaanse col-
lega’s die veel ervaring hebben in stookolie- en 
biodieselanalyses. Die gaan naar het nieuwe lab 
in Spanje dat nu nog in aanbouw is. Zij leiden nu 
voor ons de mensen op die die expertkennis nog 
missen. Aan de andere kant doen zij hier ervaring 
op met de AmSpec organisatie: hoe wordt er 
gewerkt en hoe willen we dat er in Spanje wordt 
gewerkt? We zetten wat dat betreft wel een 
soort van Europese norm neer.”

Snelle groei
Waar tijdens de installatie van de nieuwe appara-
tuur het leeuwendeel van de analyses nog werd 
gedaan door de zes analisten die met PetroDesk 
zijn meegekomen, en dan vooral op het gebied 
van chemie, is dat pakket in enkele maanden fors 
uitgebreid. “Op basis van vragen uit de markt 
hebben we eerst onze aandacht gericht op het 
up-and-running krijgen van de stookolie- en 
minerale analyses. Dat hebben we stap voor stap 
uitgebreid naar alle maritieme brandstoffen, 
benzine, diesel en biodiesel. Ook met gassen zijn 
we inmiddels een eind op weg. En als we dat ook 
orde hebben willen we verder uitbreiden rich-
ting jet fuel, kerosines, smeeroliën. Voor al dat 
analysewerk hebben we nu een team van vijftien 
analisten, die vooralsnog werken in een vijfploe-

gensysteem, met drie analisten per ploeg. Op 
termijn willen we overgaan naar een zesploegen-
systeem, zodat je altijd een ploeg stand-by hebt 
voor noodgevallen of spoedklussen. Want naast 
kwaliteit en een concurrerende prijs is het toch 
echt de snelheid waar alles om draait. We kunnen 
bijvoorbeeld binnen een paar uur na monster-
name de keypoint testen voor het controleren van 
een landtank op homogeniteit naar de klant rap-
porteren. Daarbij wachten we niet tot alle ana-
lyses klaar zijn, maar rapporteren de test die het 
eerste gereed is (de densiteit) direct. Als daaruit 
al blijkt dat de tankinhoud niet homogeen is, kan 
de klant direct de planning aanpassen om eerst de 
tank te homogeniseren. Die tijdwinst is essentieel 
voor de klant, die immers opereert in een 24-uurs 
branche waar elk kwartier, soms zelfs elke minuut 
cruciaal kan zijn. Dat kunnen we alleen voor 
elkaar krijgen door een geolied samenspel tussen 
inspectie en laboratorium. Mensenwerk, waarbij 
het zeker helpt als het qua analyse-apparatuur 
helemaal goed zit!”

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

AmSpec
www.amspecgroup.com

Bij de inrichting van het laboratorium is gekozen voor extra ruimte tussen de labtafels zodat de achterkant van de appara-

tuur goed toegankelijk is, wat onderhoud en het verhelpen van storingen een stuk makkelijker maakt.

Analiste Yvonne Bour werkt aan de analyse van oxygenaten 

in nafta/pygas-matrices. Pygas of pyrolysegas is een onge-

zuiverd bijproduct uit de naftakraker dat een hoog gehalte 

aan aromaten bevat.
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Veterinair Biomedisch Technisch Medische zorg

One Stop Shopping
‘De totaaloplossing voor uw vloeibare stikstof toepassingen’

•  Cryo Banking: externe opslag voor biomateriaal
•  Cryo Logistics: vloeibare stikstof (tot 2.000 liter per levering) 
•  Cryo Medic: vloeibare stikstof op de afdeling/(buiten)poli en bij huisartsen
•  Cryo Move: verhuizen van samples en biomateriaal

•  Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
•  Veiligheidsproducten en trainingen
•  Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
•  Cryogene installaties en projecten
•  Engineering, onderhoud en 24-uurs 
 back-up service
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Volautomatisch vullen van een 
vloeibare stikstof druktank
De CryoSafe is een speciale uitvoeringsvorm van de CryoFill voor het vullen van een 
druktank. Het idee achter dit systeem is dat je een drukvat in de cryobank automatisch 
kan laten vullen en dat het geheel meeloopt in de afgas- en simultaan vulcyclus van de 
cryo biobank. Hiermee zorg je ervoor dat het stikstofverbruik zo goed mogelijk onder 
controle wordt gehouden en natuurlijk zo laag mogelijk. Het systeem herkent de druk-
tank als ware het een biologisch opslagvat, loopt dan ook mee in de afgas- en simultaan 
vulcyclus. Je kunt op de CryoSafe ook de vulgraad 
van de druktank in procenten uitlezen. De druk-
tank is dus ook remote uit te lezen via de centrale 
PLC-kast CryoMatic (tankvulling in %). Het is een 
systeem voor een drukvat in een vaste opstelling.
Optioneel kan de CryoSafe worden voorzien van 
een dodemansknop en een aftapvoorziening 
voor het veilig handmatig afnemen van vloeibare 
stikstof. Bij de CryoSafe kan je dan ook een roest-
vrijstalen vulkast met plexiglas deuren, vullans 
en lekbak aanschaffen om het afvullen van open 
dewar-vaten nog veiliger te maken.
De unit is optioneel voorzien van een blokkeer-
knop om alle functies tijdelijk uit te schakelen. Dit 
kan nodig zijn als je ook met een computervriezer 
werkt of als de druktank wordt gebruikt voor het 
automatisch afvullen van een elektronenmicro-
scoop. Door deze elektronische blokkering voorkom je verstoringen in het proces door 
trillingen en/of drukschommelingen. De blokkering gaat op tijd, zodat alles na een voor-
af ingestelde tijd (qua tijd vrij in te stellen) weer in normale functionaliteit terugkeert.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Standnummer: 7C111

NIR-spectrometer voor 
de levensmiddelen- en 
diervoederindustrie
De ProxiMate is een robuust en kosteneffectief 
NIR-instrument dat speciaal is ontworpen voor 
de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Dit 
komt ondermeer terug in de IP66 beschermingsclas-
sifi catie tegen water en stof. Ook is het instrument 
bestand tegen alle gangbare reinigingsmiddelen. 
Het hygiënische, intelligent ontworpen instrument is 
gebruiksklaar en maakt snelle analyse van monsters 
uit vele verschillende productiestadia mogelijk voor 
kwaliteitscontrole of procesoptimalisatie.
ProxiMate is ook geoptimaliseerd voor eenvoudige 
bediening en kosteneffi ciënte monsterverwer-

king. Het systeem biedt 
autokalibratiefuncties, 
speciale voorgeïnstalleerde 
kalibraties, een intuïtieve 
touchscreeninterface en 
een gebruiksvriendelijk be-
dieningssysteem met een 
rapporteditor. ProxiMate 
is gestandaardiseerd voor 
een naadloze integratie 
met andere Büchi produc-
tielijn- en laboratorium 
NIR-instrumenten. Ook 
is het eenvoudig om data 

met andere spectrometers uit te wisselen.
Met de ‘Down View’ optie voor monsteranalyse 
in open schaaltjes is de ProxiMate geschikt voor 
gebruik in glasvrije productieomgevingen of voor de 
toepassing van grote monsterschalen voor producten 
met een inhomogene verdeling. Het brede golfl eng-
tebereik van het apparaat maakt het mogelijk om 
NIR-onafhankelijke parameters te meten, zoals kleur 
en mate van bakken of braden. Bovendien wordt 
hiermee voor sommige parameters de kalibratie-
nauwkeurigheid verbeterd.
ProxiMate voldoet aan de hoogste eisen van hygi-
enisch design, zo is bevestigd door het levensmid-
delenhygiënebureau HALAG. De NIR-spectrometer 
maakt een nauwkeurige meting van het vet-, eiwit-, 
koolhydraat- en vochtgehalte mogelijk voor toepas-
singen in de verwerking van zuivel, vlees, graan, 
eetbare oliën en diervoeders.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Standnummer: 7A026
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Toponderzoek kinderoncologie
krijgt gestalte in nieuwbouw
Prinses Máxima Centrum

Met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor kinder
oncologie, afgelopen juni, heeft ook de research een nieuw onder
komen gekregen. Het wetenschappelijk onderzoeksinstituut, dat momenteel 
bestaat uit eenentwintig onderzoeksgroepen, heeft de ambitie om in Europa 
leidend te worden op kinderoncologisch gebied. Researchanalisten Marli 
Serbanescu en Mariël Brok zijn er al vanaf het begin bij, toen in 2016 werd 
gestart met twee onderzoeksgroepen in het nabijgelegen Hubrecht Instituut.

A
ls er één plek op de wereld is waar 
je je als onderzoeker niet hoeft af te 
vragen ‘waar je het voor doet’, dan 
is dat wel in het onlangs geopende 

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
in Utrecht. De researchlaboratoria maken deel 
uit van hetzelfde gebouw als de verpleegafde-
lingen en poliklinieken, delen dezelfde kantine, 
parkeergarage, hoofdingang. Op het eerste oog 
een situatie die niet veel verschilt van die van de 
meeste academische ziekenhuizen –daar lopen 
immers ook onderzoekers, behandelaars en 
patiënten door elkaar–, maar bij nadere beschou-
wing toch heel anders. Want waar je in het ene 
geval een mix hebt van allerlei ziektes en malheur 
en de tumoronderzoeker beroepsmatig weinig 
zal voelen bij iemand met een spreekwoordelijk 
gebroken been, gaat het in het Prinses Máxima 
Centrum maar om één ding: het zo goed mogelijk 
behandelen van kinderen met kanker. Ieder-
een die daar vertoeft, of het nu kinderen, hun 

familie, behandelaars of onderzoekers zijn, heeft 
daar zijn of haar rol in en is in die hoedanigheid 
veel zichtbaarder dan in een breed-spectrum 
ziekenhuis. “Achter het petrischaaltje met cellen 
dat je onder je microscoop bestudeert, zit altijd 
een verhaal. Daar ben je je hier veel meer bewust 
van, want je kan de donor van die cellen, zonder 
dat je dat weet natuurlijk, een uurtje eerder in de 
kantine hebben zien zitten. Onderzoekers –het 
zijn net mensen– gaan daar verschillend mee om. 
Sommigen vinden dat best wel confronterend en 
sluiten zich er een beetje voor af; anderen vinden 
dit juist een nog grotere stimulans”, vertelt 
senior researchanalist Marli Serbanescu, die net 
als haar collega Mariël Brok onmiskenbaar tot de 
laatste categorie behoort. “Vanaf de start in het 
Hubrecht, waar we de eerste twee jaar tot aan de 
verhuizing naar de nieuwbouw hebben gewerkt, 
is de interactie met patiënten gestimuleerd. 
Als kinderen, al dan niet met hun ouders, dat 
willen, kunnen ze tijdens een rondleiding kijken 

waar het onderzoek wordt gedaan, 
een indruk krijgen van wat er met 
hun materiaal gebeurt. Je kunt ze 
natuurlijk geen concreet perspectief 
op genezing geven, maar je hoopt 
wel dat ze gesterkt worden door de 
gedachte dat er alleen al in Utrecht 
honderden onderzoekers dag in dag 
uit bezig zijn om stap voor stap tot 
betere behandelingen te komen”, 
aldus Marli.

Van twee naar eenentwintig
Als onderzoekers van het eerste uur 
hebben Marli en Mariël niet alleen 
de groei op het Hubrecht in goede 
banen geleid, maar zijn ze ook nauw 
betrokken bij de opzet en inrichting 
van de nieuwe laboratoria van het 
Prinses Máxima Centrum en de in-
huizing. “Die eerste twee jaar waren 
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best wel hectisch. Ons werd gevraagd 
er voor te zorgen dat de nieuwe groe-
pen in een ‘warm bad’ belandden, dat 
alle benodigde voorzieningen waren 
geregeld, zodat iedereen direct met 
zijn of haar onderzoek verder kon in 
het Hubrecht. Die groei ging ontzet-
tend snel. In plaats van binnen twee 
jaar zaten we al binnen acht maanden 
vol en was iedere vierkante meter 
labruimte gevuld. We hebben wat dat 
betreft echt wel uitgekeken naar de 
verhuizing!”, lacht Mariël.
In het Prinses Máxima Centrum is 
nu nog ruim voldoende laborato-
riumruimte –al met al ruim 3000 
vierkante meter– voor de momenteel 
eenentwintig onderzoeksgroepen, 
die zijn verdeeld over twee verdiepin-
gen. Voor het najaar is de komst van 
nog twee of drie groepen voorzien. 

Hiermee is al rekening gehouden met de indeling 
van de twee verdiepingen. Een derde verdieping is 
casco opgeleverd; daar is plek voor nog eens tien 
groepen die in de loop van volgend jaar worden 
verwacht.
De ingerichte verdiepingen hebben beide een 
groot algemeen lab waar het werk wordt gedaan 
dat geen speciaal regime vereist of speciale appa-
ratuur of technieken. Daarnaast zijn er meerdere 
kweeklabs die onder verschillende regimes staan 
(ML I en ML II), ruimtes voor pre-PCR, PCR en 
post-PCR, bacterielabs, een lab voor extracties, 
imaging labs en een histologielaboratorium. Al 
ingericht c.q. nog in voorbereiding zijn twee 
laboratoria voor het selecteren van cellen met de 
FACS-sorter en flowcytometrie, een single cell 
sequence faciliteit en een robotic cell screening 
faciliteit.
De inrichting is gebaseerd op de wensen van 
de huidige gebruikers. Dat wensenpakket kan 
met de komst van nog meer groepen volgend 

jaar veranderen, maar daarvoor biedt de nu nog 
cascoruimte alle flexibiliteit. De inrichting van de 
laboratoria was ook niet direct een gelopen race, 
vertelt Mariël, die net als Marli deel uitmaakte 
van de projectgroep voor de inrichting: “De eer-
ste tekeningen lieten een vrij hokkerige indeling 
zien. Dat vonden wij niet zo handig, dus daar is 
wel een en ander aan veranderd. Ook waren de 
weefselkweekruimtes in eerste instantie te klein. 
Daarvoor moest meer ruimte worden ingetekend, 
anders past het niet en dan begin je al met een 
probleem. Met dergelijke aanpassingen vanuit de 
ervaring van de gebruikers en de kennis over hoe-
veel mensen van welke technieken gebruik maken 
zijn we tot de huidige indeling gekomen, waarin 
het optimaal werken is.”

One big happy family
Optimaal werken wil niet zeggen dat iedere 
groep naadloos zijn ding kan doen op de manier 
zoals die dat altijd al deed. “Ieder lab brengt zijn 

Researchanalist Marli Serbanescu maakt net als haar collega’s van het onderzoeksinstituut van het in juni 2018 geopende Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gebruik van 

Gilson pipetten. 

➞
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eigen werkcultuur en manier van werken mee. 
Die is vaak gerelateerd aan de omstandighe-
den, aan de ruimte die je eerst had. Sommigen 
zijn bijvoorbeeld niet gewend aan een pre-PCR 
ruimte omdat ze geen last hadden van elkaars 
amplicons omdat ze geen gebruik maakten van 
primers die hetzelfde gen amplificeren. Ook als 
er nooit qPCR’s gedaan werden, was de noodzaak 
voor een apart lab minder groot. Weer anderen 
hebben alleen maar ML-II-labs. Als je niet veel 
ruimte gewend bent, en je hebt altijd alles op één 
lab gedaan, dan moet je wel je mindset verande-
ren, openstaan dat het ook op een andere manier 
kan, en in dit geval ook moet”, stelt Marli.
Onderzoekers zitten qua groep zoveel mogelijk 
bij elkaar, ook op de grote labs. “Dat is vooral 
gedaan omdat je vaak dezelfde technieken uit-
voert, en daarbij ook je eigen ‘potjes en panne-
tjes’ gebruikt. Dat heeft ook weer te maken met 

hoe het financieel is geregeld. Vanuit het Prinses 
Máxima Centrum is er een core funding voor 
twee onderzoekers per groep. De rest van de 
financiering voor je personeel en middelen (denk 
daarbij aan kits en chemicaliën) haal je uit grants 
en beurzen. Die kosten moet je verantwoorden 
naar de instantie die voor de financiering heeft 
gezorgd”, aldus Mariël.
Dat neemt niet weg dat er naar haar zeggen nu al 
sprake is van ‘een grote blije familie’. “Als je eens 
een kitje van je collega wil gebruiken zal niemand 
daar moeilijk over doen. Sterker, omdat we zo 
dicht bij elkaar zitten, is er enorm veel uitwisseling 
van kennis, zowel wat betreft het uitvoeren van 
experimenten als meer strategische onderzoeks-
vragen. De verschillende groepen, die aan verschil-
lende tumoren werken, hebben toch vaak een 
eigen werkwijze. Omdat ze nu bij elkaar komen, 
gaan ze meer meedenken, komen met alternatieve 

benaderingen, nieuwe inzichten. 
Onderzoekers neigen aan hun eigen 
protocollen vast te houden. Wat 
werkt, dat werkt en je weet maar 
nooit waar veranderingen toe leiden. 
Maar op advies van een collega 
maken ze makkelijker aanpassingen. 
Onderzoek kan hierdoor een stuk 
sneller, efficiënter gaan, en dat is wat 
we precies willen.”

Meer dan 500 pipetten
Efficiëntie was ook een belangrijke 
reden om te kiezen voor één soort 
pipet, die door iedereen wordt 
gebruikt. “Ga je werken met pipetten 
van verschillende leveranciers, dan 
heb je ook weer verschillende pipet-
punten en verschillende servicecon-

Mariël Brok is researchanalist bij de groep van prof. dr. Frank Holstege, één van de eenentwintig onderzoeksgroepen die momenteel deel uitmaken van de researchafdeling van het Prin-

ses Máxima Centrum. Over ruim een jaar zijn dat er waarschijnlijk dertig of meer.
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tracten nodig, wat het logistiek nodeloos ingewik-
keld maakt. Bij de keuze voor de Gilson Pipetman 
L, met uiteraard verschillende uitvoeringen qua 
volume, zijn we niet over één nacht ijs gegaan. 
We hebben met meerdere leveranciers afspraken 
gemaakt en hun producten uitgebreid getest in de 
praktijk, bij de collega’s gevraagd hoe het voelt, en 
hoe ze denken dat het in de praktijk uitpakt. We 
hebben hierbij gekozen voor de lijn die het lichtst 
in gewicht is, omdat we denken dat die het minst 
belastend is voor de spieren. Daar hebben we be-
wust vanuit ergonomische redenen voor gekozen. 
Bovendien heeft deze pipet een lock. Voordeel is 
dat het ingestelde volume niet kan verschuiven. 
Wie hem ook pakt, er wordt met hetzelfde volume 
gepipetteerd”, legt Marli uit.
Een soortgelijke procedure is doorlopen bij de 
keuze voor de labstoelen. “Ook hier hebben we 
meerdere fi rma’s gecontacteerd. Iedereen heeft 
die stoelen getest en een formulier ingevuld met 
vragen over de ervaringen. Op die manier neem je 
met zijn allen een beslissing, en versterk je het wij-
gevoel nog verder!”

I N F O R M ATI E

Gilson International
www.gilson.com

Prinses Máxima Centrum
www.prinsesmaximacentrum.nl

Translationeel onderzoek 
neuroblastoom
Marli Serbanescu maakt deel uit van de groep van dr. Jan Mo-
lenaar. De focus ligt op translationeel onderzoek naar neuro-
blastoom, een zeldzame kindertumor die zich ontwikkelt in 
voorlopercellen van het autonome zenuwstelsel. Hierbij wordt 
gewerkt aan de identificatie van nieuwe therapeutische targets 
en de in vitro en in vivo validatie van deze componenten. Een be-
langrijk instrument hierin is high-throughput screening, dat tot 
nu toe werd gedaan op de robotfaciliteit van het UMC Utrecht. 
Een dergelijke faciliteit, wordt momenteel opgezet in het Prin-
ses Máxima Centrum. Binnen de groep vindt ook onderzoek 
plaats naar de moleculair-genetische afwijkingen bij neuroblas-
toom, waarvoor onder meer een omvangrijk ‘whole genome 
sequencing’ project is uitgevoerd voor meer dan 300 monsters.
Inmiddels zijn meerdere kandidaat medicijnen gevonden, die 
in samenwerking met verschillende farmaceutische bedrijven 
worden voorgedragen voor trials of al in klinische trials worden 
getest. Op het moment is er een fase 2 onderzoek gaande waarin 
zo’n nieuw middel wordt getest in combinatiebehandeling met 
een MIBG, een tumorspecifieke bestraling. 

Op elk van de twee verdiepingen met laboratoria is een groot algemeen lab. Daarnaast zijn er verschillende 

laboratoria waar het werk wordt gedaan dat een speciaal regime vereist en/of waar speciale apparatuur of 

technieken zijn ondergebracht.

Single cell RNAsequencing
Bij de groep van prof. dr. Frank Holstege, waar Mariël Brok 
werkt, draait het vooral om genexpressie, om een zo gedif-
ferentieerd mogelijk beeld te kunnen krijgen van de mole-
culaire analyse van regelmechanismes tot het ontdekken 
van klinisch relevante genexpressiepatronen. Wat zijn bij-
voorbeeld de verschillen die ertoe leiden dat de ene groep 
patiënten wel reageert op een bepaalde therapie en een an-
dere groep niet. Om dit te onderzoeken wordt een faciliteit 
opgezet voor single cell RNA-sequencing, zodat je echt op 
één cel RNA-sequencing kunt doen. Belangrijk hierin is ook 
de FACS-sorter voor de selectie van tumorcellen, waarbij met 
hulp van bio-informatici wordt achterhaald welke markers 
zich het beste lenen voor dat selectieproces.
Deze tools worden onder andere ingezet voor het onderzoek 
aan rhabdomyosarcoom, de meest voorkomende weke-
delen-tumor bij kinderen, die in embryonale en alveolaire 
vorm bestaat. De ene soort is redelijk te behandelen; de an-
dere is wat agressiever. Op basis van methyleringspatronen 
wordt onderzocht of andere markers nog beter kunnen be-
palen welke tumorsoort op welk middel reageert. Daarnaast 
worden ook organoïdes gekweekt uit tumorweefsel. Daarop 
worden in de celscreeningfaciliteit allerlei chemotherapeu-
tica getest om te kijken wat wel en wat niet werkt, en welk 
expressieniveau van welke genen daarmee gemoeid is.
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Cell imaging reader
geeft meerwaarde aan
simulator spijsvertering

In tien jaar tijd is het Gentse bedrijf ProDigest uitgegroeid tot 
wereldwijd markt- en technologieleider op het gebied van in vitro 
simulatie van het spijsverteringsstelsel. Het daarvoor gebruikte plat-
form SHIME® (‘Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem’) 
wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid. Met de recente investering 
in een cell imaging reader speelt het bedrijf in op de groeiende vraag naar 
het meten van effecten met allerhande celgebaseerde assays.

P
oep. Daar ruikt het onmiskenbaar naar 
in de laboratoria van ProDigest waar 
in reactoren het spijsverteringsstelsel 
wordt nagebootst. Massimo Marzorati, 

CEO van het bedrijf, haalt er zijn schouders 
bij op: “Wij zijn er hier wel aan gewend met 
twintig darmsimulatoren in het laboratorium, 
en bovendien is de geuroverlast stukken minder 
dan op de vorige locatie, in een kelder van de 
de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van 
de Universiteit Gent, waar ik samen met Sam 
Possemiers en Willy Verstraete in 2008 de 
spin-off ProDigest heb opgericht. Daar waren 
de afzuiging en ventilatie stukken minder dan 
in dit bio-incubator gebouw van het Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie (VIB) op het 
Technologiepark in Zwijnaarde waar we sinds 
2012 zijn gehuisvest, en waar we snel konden 
doorgroeien naar een bedrijf met momenteel 
37 mensen.”
Het idee achter de spin-off was om de service-

activiteiten rond de simulator, –een combinatie 
van reactortechnologie (engineering) en 
microbiologie, die al in 1993 op de universiteit 
was ontwikkeld– naar de mark te brengen. 
Steeds vaker benaderden bedrijven uit met 
name de voedselindustrie de universiteit om 
op de simulator specifieke ingrediënten te 
testen. Omdat een onderzoeksorganisatie 
niet is ingericht voor dat soort commerciële 
activiteiten kwam dat niet van de grond. Maar 
Massimo, Sam en Willy zagen hun kans schoon, 
mede omdat in die tijd de Europese wetgeving 
rond etikettering van pre- en probiotica was 
aangescherpt en bedrijven op het gebied van 
functional foods meer in research zouden gaan 
investeren. Dat klopte, want met de behaalde 
inkomsten kon al snel een tweede systeem 
worden ontwikkeld. Dit legde de basis voor 
verdere groei op basis van diversificatie van 
de services naar andere markten, zoals met 
name de farma (voor ondermeer screening van 

potentiële geneesmiddelen), maar 
ook feed en pet food.

Reactortechnologie en mi-
crobiologie
De SHIME® (‘Simulator of the 
Human Intestinal Microbial 
Ecosystem’) is een simulator van 
het spijsverteringsstelsel, op 
het gebied van zowel fysiologie 
als microbiologie. Basis van het 
systeem zijn vijf achtereenvolgende 
reactoren die respectievelijk de 
processen in de maag, de dunne 
darm en dan drie compartimenten 
van de dikke darm, de colon 
ascendens (stijgende gedeelte), 
de colon transversum (het 
dwarslopende deel) en de colon 
descendens (dalende gedeelte) 
simuleren. In de maag komt het 
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voedsel het systeem binnen. De 
pH gaat omhoog, waarop de maag 
maagzuur en pepsines produceert. 
Die worden in de simulator aan het 
systeem toegevoegd, in combinatie 
met enkele zouten. De pH daalt 
dan en dan wordt het voedsel 
geleidelijk getransporteerd naar 
de dunne darm, waar galzouten, 
alvleeskliersappen en carbonaten de 
pH weer omhoog brengen. Met de 
computer kunnen de condities in de 
dunne darm worden gemodificeerd, 
zodat ze representatief zijn voor 
de drie delen van de dunne darm: 
het duodenum, jejenum en ileum. 

Afhankelijk van het soort simulatie-experiment 
zal er vertering van het voedsel en vervolgens 
absorptie van afbraakcomponenten plaatsvinden 
via een dialyse unit. Wat niet is verteerd gaat 
de dikke darm in en vormt een koolstofbron 
voor bacteriën. In de transitie van de drie fases 
komen ze microbiota tegen die zijn afgeleid 
van fecale monsters van een donor. Die donor is 
ook weer afhankelijk van het type experiment: 
voor een ‘adult healthy condition’ gebruik je 
de fecaliën van een gezonde volwassene. Bij de 
baby-SHIME® voor baby’s tussen 0 en 6 maanden 
of 6 maanden tot 2 jaar worden monsters van de 
betreffende baby’s gebruikt.
Het grootste kunstje dat uit de combinatie van 
reactor- en microbiologische expertise voortkomt 

speelt zich af in de dikke darm secties, waarbij 
het is gelukt om de enorme diversiteit van een 
fecaal monsters in stand te houden en repre-
sentatief te maken voor elk van de afzonderlijke 
compartimenten. Dat is aan de ene kant een 
kwestie van regeltechniek op parameters als pH 
(het begin van de dikke darm is zuur; verderop is 
de zuurgraad bijna neutraal) en transitietijd. En 
het regelmatig voeden van het systeem, net zoals 
dat bij een mens gaat. Dus drie keer per dag een 
representatief mengsel in het systeem brengen. 
Als het voedsel van de dunne darm naar de colon 
ascendens gaat, gebruiken de bacteriën daar 
als eerste de koolhydraten uit het voedsel. Die 
hebben namelijk een hogere energie-opbrengst 
en kunnen sneller worden omgezet dan eiwitten. 

Massimo Marzorati is CEO van ProDigest dat de afgelopen jaren (2016 en 2017) twee keer op rij de prijs ontving voor het snelstgroeiende life science bedrijf in België in Deloitte’s 

Technology Fast 50 ranking.
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Verderop in de darm raken die op en storten de 
bacteriën zich op de eiwitten. Deze processen 
hebben weer verschillende pH’s en retentietijden.

Representatieve status quo
Het vergt ongeveer twee weken voeden voordat 
het microbioom vanuit het fecale monster stabiel 
is en qua samenstelling en activiteit voor de 
verschillende onderdelen van de SHIME® repre-
sentatief is voor de in vivo situatie. Zodra deze 
status quo, die wekenlang behouden kan blijven, 
is bereikt kan feitelijk worden gestart met de 
experimenten.
Een typisch voorbeeld uit de food wereld van 
zo’n experiment is het testen van prebiotica, 
waarbij wordt nagegaan wat de invloed is van 
een bepaalde vezel op de activiteit en samen-
stelling van het microbioom. In de tweeweke-
lijkse controleperiode met het standaard dieet 
wordt regelmatig bemonsterd en wordt vanuit 
de analyse op basisparameters als korte-keten 
vetzuren, lactaat, gasproductie en ammoniumge-
halte de metabole activiteit bepaald. Ook kan de 
analyse van de metagonomics en/of metabolo-
mics worden gedaan. Vervolgens wordt bovenop 
het normale dieet de behandeling toegediend, 
waarna weer dezelfde parameters worden geana-

lyseerd en vergeleken met de nulwaardes. Met 
probiotica kan je hetzelfde doen, al moet je ook 
hier het probioticum zelf in de gaten houden: die 
moet immers levend het doelgebied bereiken om 
überhaupt enig effect te hebben.

Focus op darmslijmvlies
In de loop der tijd is het modulaire SHIME® 
platform uitgebreid met allerlei modules, 
geautomatiseerd en ook verder verfijnd. Een 
veelgebruikte module is de M-SHIME®, waarbij 
de M staat voor mucus, de darmslijmvlieslaag. 
Voeg je deze module toe aan de experimentele 
opstelling, dan kan je ook specifiek de bacteriën 
bestuderen die zich hechten aan deze laag. De 
M-SHIME® bestaat uit kunststof carriers waar 
een soort van slijmlaag die de darmwand nabootst 
op gecoat wordt. Door die in de dikke darm 
compartimenten te brengen, zullen bepaalde 
bacteriën daaraan hechten, en andere juist niet. 
De hechtende bacteriën vormen een barrière 
tegen ziekteverwekkers, door het induceren van 
mucosale immuunreacties en bezetten ook de 
plek die anders kan worden ingenomen door 
potentieel schadelijke kolonisatoren. De evaluatie 
van veranderingen in bacteriële adhesie als gevolg 
van bijvoorbeeld een prebiotische behandeling 

of het specifieke adhesievermogen 
van probiotische stammen is 
een cruciale stap om gastheer-
microbiota interacties en de daaruit 
voortvloeiende gezondheidseffecten 
te bestuderen.

Kwantitatieve analyse
Om te kijken wat er zich afspeelt 
in het darmslijmvlies en het 
onderliggende darmgedeelte kan je 
grofweg twee dingen bestuderen. 
Ten eerste de samenstelling van 
zowel mucus als lumen, voor en na 
het experiment. Welke bacteriën 
zitten specifiek in de mucus; worden 
het er meer of minder, enzovoorts. 
De kwantitatieve compositie kan 
worden bepaald door middel van 
high-throughput sequencing, wat is 
uitbesteed bij een gespecialiseerde 
dienstverlener op dit gebied. 
“Ontwikkelingen in instrumentatie 
gaan zo snel, dat je dat als min of 
meer incidenteel gebruiker niet bij 
kunt houden. Als ik daarvoor een 
gespecialiseerde partner contacteer 

Lynn Verstrepen, project manager voor de host microbioom interacties bij ProDigest, maakt veel gebruik van de door BioSPPX geleverde Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader van Biotek.
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werk ik altijd met een topinstrument. Bovendien 
zijn de analysekosten dermate gedaald dat 
die niet opwegen tegen de investerings- en 
opleidingskosten voor ‘in house’ bepalingen. 
Dat geldt trouwens ook voor het metabolomics 
gedeelte, al wegen we hier wel steeds af wat 
we binnen ons analytisch lab kunnen doen en 
wat we uitbesteden. Afgelopen jaar wilden 
bijvoorbeeld enkele klanten de analyse van de 
verschillende aminozuren na toediening van een 
bepaalde component. Die bepaling hadden we 
nog niet, maar vonden we wel relevant om in huis 
te hebben. Dus ontwikkelden we hiervoor een 
HPLC-protocol. Maar als er een vraag komt naar 
een heel specifiek geneesmiddel, dan doen we die 
investering niet en besteden de analyse uit of laten 
het de klant zelf doen”, zegt Massimo Marzorati.

Efficiënt testen
Een tweede benadering voor het testen van de 
effecten van je experimenten zijn allerhande 
celassays. Dit gebeurt juist wel in house, en gaat 
steeds efficiënter dankzij de recente investering 
in een door BioSPX geleverde Cytation 5 Cell 
Imaging Multi-Mode Reader van Biotek. Lynn 
Verstrepen, project manager voor de host micro-
bioom interacties, beschrijft hoe dit instrument 
het testen vergemakkelijkt. “Je kunt de Cytation 
5 beschouwen als een geautomatiseerde micro-
scoop, die je kunt gebruiken om te controleren 
hoe je cellen er uitzien, maar ook voor bepaalde 
assays, zoals ‘wound healing’ assays waarbij je 
in de cel een wond aanbrengt en je bekijkt, als 
je een bepaald product toevoegt, hoe snel dat 
die wond terug kan sluiten. Dat is belangrijk bij 
onderzoek naar darmziektes, omdat daar ook 
de darmwand is aangetast. Als producten die 

wonden beter kunnen genezen is dat positief 
voor bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colloïtis. 
Wij gebruiken hiervoor 24-wells plaatjes, maar 
daar hebben we er heel veel van nodig voor een 
experiment. Voordien moesten we hiervoor 
handmatig een foto maken op verschillende tij-
den en die foto’s moest je ook nog eens handma-
tig verwerken om bijvoorbeeld de grootte van de 
laesies te meten.”
“Het voordeel van de Cytation 5”, gaat zij verder, 
“is dat je de plaat er gewoon in kunt steken, zaken 
als autofocus, auto-exposure kunt instellen en 
vervolgens heel precies kunt aangeven waar die 
foto precies moet worden genomen. We hebben 
gekozen voor het uitgebreide softwarepakket, 
zodat we het instrument ook precies de dimensies 
van de laesie kunnen laten bepalen. Alle gemeten 
waarden komen in een excel-bestand, zodat je 
het verloop netjes in een grafiek kan volgen. Dat 
gebeurt allemaal volledig geautomatiseerd, zodat 
we zonder veel personele inspanning in korte tijd 
heel veel screenings kunnen doen.”

Aanjager voor nieuwe diensten
De Cytation 5 maakt in zekere zin ook de 
ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk. Het 
instrument kan namelijk ook Z-stacks opnemen, 
waarbij je beeld voor beeld een 3D-structuur 
kunt opbouwen. “We willen ook onderzoeken of 
bepaalde geneesmiddelen toxisch zijn voor de 
lever. Dat doen we door van de levercellen sferoïds 
te maken. Er is namelijk aangetoond dat wanner 
je je levercellen in een 3D-structuur kweekt ze 
veel meer enzymen tot expressie brengen die 
nodig zijn om geneesmiddelen om te zetten en 
zo een rol spelen bij de toxiciteit van bepaalde 
producten. Die assays worden nu gedaan op 96-

well plaatjes. Voorheen moesten we 
van ieder welletje handmatig een 
foto maken om te vergelijken en zo 
de toxiciteit te bepalen. Nu kunnen 
we de sferoïds geautomatiseerd 
screenen, wat dus weer veel sneller 
gaat”, aldus Lynn.
Een laatste voordeel dat de project 
manager wil aanstippen is dat je 
niet alleen brightfield opnames 
kunt doen, maar ook fluorescentie. 
“Voorlopig maken we gebruik van 
drie filters, waardoor we in het 
blauwe, rode en groene kanaal 
kunnen meten. Dat is handig voor 
darmonderzoek, om te kijken of het 
darmepitheel sterke tight-junctions 
heeft. Nu doen we dat met qPCR 
en het meten van de elektrische 
weerstand in trans-welletjes. Maar 
we kunnen dat ook zichtbaar maken 
door de betrokken eiwitten te gaan 
aankleuren en te bekijken of ze 
sterker of zwakker tot expressie 
komen, al dan niet samenklonteren 
aan de zijwand. Zo kan je bijna 
letterlijk ziet wat er gebeurt en krijgt 
de klant niet alleen informatie over 
het effect, maar ook inzicht in het 
waarom!”

I N F O R M ATI E

BioSPX
www.biospx.com

ProDigest
www.prodigest.eu

Pauline Lannoo, senior associate scientist, werkend in een anaerobe kast, een toestel dat 

gebuikt wordt om met zuurstofgevoelige darmbacteriën te werken. 

De SHIME® in actie.
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Frisia Zout krijgt meer grip
op korrelgrootte zoutkristallen

Met een productie van meer dan 1 miljoen ton zout per jaar is alles 
groot bij Frisia Zout in Harlingen. Dat vormt echter geen beletsel voor het 
nauw specificeren van verschillende kwaliteiten voor een diversiteit aan afzet
gebieden. Waar het voor de chemische industrie vooral aankomt op de zuiver
heid, is uniforme korrelgrootte juist belangrijk voor consumentenproducten. 
Door toepassing van dynamische beeldanalyse bij de routinematige deeltjes
analyse kan daar steeds beter op worden gespecificeerd.

T
ijdens de droogte van afgelopen zomer 
kwamen op verschillende plekken in 
Nederland de contouren aan het licht 
van Romeinse vestigingen en middel-

eeuwse slotgrachten, die niet eens zo diep onder 
het maaiveld verscholen liggen. Ga je een heel 
stuk verder terug in de tijd, en ook veel dieper 
de bodem in, dan stuit je op de resten van een 
uitgedroogde zee, die zich uitstrekte van Enge-
land tot aan Denemarken. Dat uitdrogen heeft 
geleid tot een dikke zoutlaag, die in de buurt van 
Harlingen zo’n drie kilometer onder de grond zit. 
In die plaats is Frisia Zout gevestigd, dat in 1996 
is gestart als de Harlinger Zoutfabriek Frima met 
het winnen van vacuümzout uit een voorkomen 
bij het nabijgelegen Sexbierum, dat zich bevindt 
op een diepte van 2800 meter. De naam Frisia 
Zout dateert van 2000, toen het bedrijf werd 
overgenomen door het Duitse bedrijf Kali und 
Salz (K+S), dat later is opgegaan in Esco, de Euro-
pean Salt Company.
De term vacuümzout heeft niets van doen met 

het soort zout dat wordt gewonnen, maar heeft 
alles te maken met de wijze waarop het wordt 
geproduceerd. Roelof Hof, sinds acht jaar fysisch-
chemisch analist op het laboratorium van Frisia 
Zout, legt uit hoe dat in zijn werk gaat. “Het zout 
in de diepe ondergrond noemen we steenzout. 
Bij het oplossen met water wordt pekel gepro-
duceerd en ontstaat een holruimte (caverne). 
Door het grote drukverschil tussen de caverne 
en het zoutgesteente, in combinatie met de 
hoge temperatuur, gaat het zout vloeien. Door 
continu water in te pompen maak je een met 
zout verzadigde pekeloplossing die je naar het 
oppervlak kan pompen, waar het wordt opge-
slagen in een enorm bassin, de pekelvijver, die 
dienst doet als procesbuffer. Van daaruit vindt de 
procesmatige verwerking plaats. Dat begint met 
twee zuiveringsstappen. In de eerste stap halen 
we door het toevoegen van loog het magnesium 
uit de pekel, dat neerslaat als Mg(OH)2. Vervol-
gens voegen we soda aan de pekel toe, waarmee 
we het vrije calcium laten neerslaan tot calcium-

carbonaat (CaCO3). De schone pekel, 
die op die manier is verkregen, gaat 
vervolgens naar de verdampers. In 
deze enorme ketels wordt onder 
licht vacuüm met behulp van stoom, 
dat uit water wordt gemaakt met 
restwarmte van een even verderop 
gelegen reststoffen energiecen-
trale (Omrin), de pekel omgezet 
in zoutkristallen. Dat is dus het 
vacuümzout, dat zo wordt genoemd 
vanwege het uitkristalliseren van 
pekel onder vacuüm.”

Schoon voor de chemie
Het verdampen resulteert in 
principe in twee kwaliteiten zout. 
De eerste drie verdampers leveren 
het zuivere zout, dat vooral wordt 
afgezet naar de chemische industrie, 
die het gebruikt voor elektrolytische 
processen. De laatste twee ver-
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dampers leveren zout op dat wordt 
gebruikt voor allerlei consump-
tiezouten en ook zoutblokken en 
tabletten voor waterontharding en 
likblokken voor vee.
Het verschil in zuiverheid tussen de 
eerste drie verdampers en de andere 
twee hangt samen met de verblijfs-
tijd van de pekel in de ketel. Door 
die voor het chemiezout korter te 
maken kristalliseert het zout sneller 
uit en heeft vervuiling minder tijd 
om in de zoutkristallen te komen. 

Het begrip vervuiling mag je in deze context 
trouwens wel met een klein korreltje zout 
nemen: het ondergrondse zout is van zichzelf al 
zeer zuiver en de verontreinigen betreffen spo-
renelementen, die voor elektrolytische processen 
storend kunnen zijn, maar in consumentenzout 
vaak van toegevoegde waarde zijn als ‘essentiële 
mineralen’.
Aan het uitgekristalliseerde chemiezout hoeft 
verder niet veel meer te gebeuren. Het wordt 
opgevangen in een buffertank waarna het in 
grote centrifuges wordt schoongewassen met 
waswater, dat wordt gewonnen als condensaat 

dat afkomstig is van het stoom dat is gebruikt 
voor het verwarmen van de laatste van vijf 
verdampers. Als alle restpekel om de kristallen is 
opgelost, houd je de schone kristallen over, die 
verder niet worden bewerkt. Belangrijke parame-
ter voor de kwaliteitscontrole is het vochtgehalte 
dat voor gebruik in de elektrolytische processen 
maximaal 3% mag bedragen. In de regel ligt dat 
gehalte tussen de 2 en 2,5%. Dit zout gaat via 
transportbanden naar een immens grote hal, met 
een capaciteit van 40.000 ton. Vandaar vindt 
verlading plaats op schepen, die het zout over de 
hele wereld brengen.

Roelof Hof bij de door Verder Scientific geleverde CamSizer, die door de operators van Frisia Zout wordt gebruikt om de deeltjesgrootte in de fracties van de walsproducten te controleren.

➞

LV36 Verder.indd   43 05-09-18   15:02



44

Droogzout is andere koek
Het zout dat uit de verdampers vier en vijf komt, 
wordt na zuivering via de centrifuge, via trans-
portbanden door een drooginstallatie gevoerd. 
Die extra droogstap resulteert in een vochtge-
halte van doorgaans 0,01 tot 0,02%, ver onder 
de spec van 0,10% die het bedrijf als maximum 
hanteert.
Van daaruit wordt het zout naar verschillende 
onderdelen van de fabriek getransporteerd voor 
verdere verwerking. Eén van die onderdelen is 
LT, wat staat voor ‘likstenen en tabletten’. De 
likstenen, bedoeld voor vee, zijn net zoals de 
tabletten samengeperste blokken zout van 10 of 
25 kilo. Toepassing van de tabletten zijn vooral in 
waterontharders.
Het droogzout voor direct consumentengebruik 
of voor industrieel gebruik in consumentenpro-
ducten (denk aan chips) wordt geproduceerd in 

specifieke fijnheden. De korreltjes in een busje 
tafelzout zijn bijvoorbeeld een stuk groter dan 
het zout dat in chips wordt verwerkt. Aan bijna 
alle zoutproducten wordt een anti-klonter-
middel toegevoegd, zodat het product mooi 
strooibaar is. 
Dit in tegenstelling tot de producten uit de 
LT-lijn, waar de zoutkristallen juist aan elkaar 
moeten blijven zitten.
Tenslotte worden bij Frisia Zout nog verschil-
lende mengproducten gemaakt. Een voorbeeld 
is nitriet-pekelzout, dat wordt gebruikt voor het 
conserveren van vlees. Hiervoor wordt in een 
grote menger een kleine hoeveelheid natrium-
nitriet toegevoegd aan het zout. Dit gebeurt in 
een bepaalde mengverhouding, die per land en/
of klant kan verschillen. Andere toevoegingen 
zijn jodaat en jodide, voor brood- en bakkerijpro-
ducten.

Meer grip op korrelgrootte
Het zout voor de consumentenpro-
ducten wordt over een soort van 
wals geleid waar de kristallen wor-
den gecrushed tot kleinere deeltjes. 
Deze deeltjes worden vervolgens 
gezeefd in een industriële tuimel-
zeef, wat resulteert in tranches van 
verschillende grofheden. Dat vari-
eert van zout van de fijnste kwaliteit 
(met een deeltjesgrootte tot slechts 
63 µm) tot standaard zout, waar de 
deeltjes tot 1 mm groot kunnen zijn.
Controle op de korrelgrootte 
gebeurde lange tijd in het labora-
torium aan de hand van de zeefme-
thode. Deze methode is weliswaar 
vanuit de norm voorgeschreven, 
maar had volgens Roelof Hof dusda-

Typische rapportage van een meting, die met de CamSizer binnen vijf minuten is gerealiseerd.

“Blijf altijd met een frisse blik 
naar je analyses kijken; kan je ze 
vereenvoudigen; kunnen ze beter?”

Voordat het chemiezout wordt 
verladen, wordt het opgeslagen 
in een immens grote hal, met een 
capaciteit van 40.000 ton.
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nig praktische beperkingen dat hij met collega’s 
in het kader van een lean-project op zoek is 
gegaan naar een alternatieve methode. “Al-
lereerst is de zeefmethode een vrij bewerkelijke 
methode. Je moet alle zeven per fractie voor- en 
nawegen. Bovendien is het zaak om de zeven 
goed schoon te maken, omdat zout kan gaan 
plakken aan de zij- of onderkant van de zeven. 
Met het voorwegen ondervang je die fout, maar 
waar je vervolgens niet voor kan corrigeren is dat 
er tijdens de meting zouten mee agglomereren. 
Bovendien kan de maaswijdte in de loop der tijd 
iets verbreden, waardoor je afwijkingen krijgt in 
de gefractioneerde porties.”
Met de zeefmethode duurt het trillen zelf vijf 
minuten, maar door de handelingen voor en na 
de analyse en de bewerkelijke rapportage ben je 
daar een veelvoud van tijd aan kwijt. Neem daar-
bij ook nog de tijd van het monstertransport van 
de productiehal naar het laboratorium, dan is het 
goed voor te stellen dat de procesoperator in het 
geval van afwijkingen veel minder ruimte heeft 
om op tijd in te grijpen. “We meten standaard 
aan het begin en aan het eind van een order. 
Kom je er na een paar uur pas achter dat er iets 
niet goed is gegaan, dan is die hele batch, die 
doorgaans een grootte heeft van een aantal pal-
lets met zakken zout, al lang en breed opgezakt”, 
aldus Roelof Hof.

Dynamische beeldanalyse
Een alternatief werd gevonden in de door Verder-
Scientific geleverde CamSizer van Retsch Techno-
logy. Dit in oktober 2017 aangeschafte apparaat 
is uitgerust met twee camera’s, een normale 
camera en een zoomcamera, die elk korreltje dat 
voorbijkomt nauwkeurig meten. Hierbij hoeft 
de operator alleen maar een eetlepel monster in 
de trilgoot te plaatsen. Via de trilgoot komt het 
monster in het apparaat, waar vanuit een onder-

druk de kristallen worden aangezogen en zich 
verspreiden (dit voorkomt agglomeratie), zodat 
ze voor de camera’s goed detecteerbaar zijn als 
aparte deeltjes. De opgenomen beelden worden 
via speciale software verwerkt tot een rapport, 
waarin de verdeling op basis van deeltjesgrootte 
duidelijk af te lezen is. “Met de CamSizer weet 
de operator binnen vijf minuten of de batch 
voldoet aan de spec’s en kan dus direct hande-
len en op zoek gaan naar de mogelijke storing 
in het proces, bijvoorbeeld een scheurtje in het 
zeefdek van de tuimelzeef waardoor de fracties 
niet optimaal worden gescheiden. Omdat dit 
apparaat geplaatst is bij de afdeling droogzout 
heb je ook geen tijdverlies meer bij het monster-
transport. Mede dankzij de duidelijke instructies 
die we hebben gemaakt, kunnen de operators 
zelf de analyse uitvoeren. Als de waardes voor 
het begin- en eindstadium van de run goed zijn, 
dan is de partij goedgekeurd voor een bepaalde 
zeeffractie. Dat scheelt heel veel tijd. Is er een af-
wijking, dan zetten we het proces stil. Vervolgens 
meten we nogmaals om fouten in de monsterbe-
handeling of analyse uit te sluiten. Als het nog zo 
is, dan wordt de leidinggevende erbij gehaald en 
gaan we op zoek naar de mogelijke storing”, legt 
Roelof uit.

Meer mee doen
De investering in de CamSizer was niet direct een 
gelopen race. “Qua snelheid, gebruikersvrien-
delijkheid en ook het brede meetbereik (met 
ons brede assortiment aan strooizoutproducten 
willen we zowel hele fijne als normale korrels 
kunnen meten) was er natuurlijk weinig aan te 
merken op dit apparaat. Maar het technisch 
management van ons moederbedrijf K+S eiste 
wel dat we met de CamSizer resultaten zouden 
halen die kunnen worden gecorreleerd met de 
zeefmethode, die nog steeds wordt gezien als 

referentiemethode. Dit hebben we 
voor verschillende zoutproducten 
succesvol aangetoond, alsmede voor 
verschillende instellingen van de 
crusher.”
Inmiddels is het apparaat ruim een 
half jaar in gebruik, tot grote tevre-
denheid van de operators. Roelof 
denkt al weer aan andere toepassin-
gen: “Bij de productie van de likste-
nen en tabletten komen soms pro-
blemen voor bij het persen, waarbij 
het product minder goed aan elkaar 
plakt; dat er stukjes afvallen. De 
CamSizer kan je uitstekend gebrui-
ken om uit te zoeken wat het ideale 
zout is voor het persproces, en wat 
minder goed zout is voor het persen. 
Daarbij kunnen we dan niet alleen 
naar de deeltjesgrootte kijken, 
maar ook naar de vorm. Dat laatste 
aspect zou in dit geval wel eens 
belangrijk kunnen zijn, omdat in 
de verdampers de zoutdeeltjes ten 
dele circuleren. Hoe langer dat aan 
de orde is, hoe ronder de deeltjes 
worden, want ze slijten als het ware. 
Zo wijken ze steeds meer af van de 
meer kubusvormige deeltjes, die er 
bij minder circuleren uitkomen.”
Wanneer dat onderzoek gaat plaats-
vinden is nog niet bekend. “We heb-
ben onze handen vol aan de kwali-
teitscontrole van al onze producten. 
Dit soort projecten moeten we 
naast de dagelijkse werkzaamheden 
inpassen, maar het is altijd goed om 
scherp te blijven op mogelijkheden 
tot procesoptimalisering. Zo zijn we 
ook op de CamSizer gekomen: altijd 
met een frisse blik kijken naar je 
analyses; kan je die vereenvoudigen; 
kunnen ze beter?”

I N F O R M ATI E
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In het laboratorium van Frisia 

Zout werken dagelijks drie tot vijf 

analisten aan de productie- en 

kwaliteitscontrole op parameters 

als vochtgehalte, chloridegehalte, 

magnesium, calcium en fosfaat. Ook 

worden de gehaltes gecontroleerd 

van additieven die aan het zout zijn 

toegevoegd. 
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MSD Animal Health produceert in 
Boxmeer meer dan honderd ver-
schillende dierenvaccins op tiental-
len productielijnen. De afdeling QCO 
(Quality Control Operations) controleert 

de kwaliteit van de producten en proces-
sen. Een belangrijke rol hierin heeft het 
team Microbiologie, dat er voor waakt 
dat de productie veilig, onder de meest 
schone omstandigheden plaatsvindt.

Lab Specialist Roy Hüning plaatst een krat met agarplaten met ‘environmental monitoring’ monsters in één van de vijf incubators, die onlangs bij PHC zijn aangeschaft.
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Uitgekiend testregime
aan basis van veilige
en steriele productie

I
n Nederland moeten automobilisten vanaf hun 
75-ste worden gekeurd als ze hun rijbewijs 
willen verlengen. Over die wetgeving zijn de 
meningen nogal verdeeld, blijkt uit een hele 

rits tv-uitzendingen van de afgelopen maanden. 
Heel wat bestuurders vinden zichzelf nog veel 
te goed rijden en zien het als betutteling. Bij 
anderen is het (veelal de directe familie) die zo’n 
keuring het liefst ieder jaar ziet gebeuren, en dan 
graag ook een strenge keuring met consequent 
doorgevoerde maatregelen, zoals het niet verlen-
gen bij ongeschiktheid.
Bij de productie van MSD Animal Health werken 
vanzelfsprekend geen mensen van 75 jaar of 
ouder, maar ook daar is er sprake van een peri-
odieke keuring. In dit geval niet op het gebied 
van veilig autorijden, maar om aan te tonen dat 
de operators zich volgens de juiste procedures 
omkleden als ze in de cleanroom aan de slag 
gaan. “Alle operators die de cleanroom betreden 
en daar handelingen verrichten, moeten jaarlijks 
hun omkleedkwalificatie doen. Dat betekent 
dat er meerdere monsters worden genomen op 
hun cleanroomkleding via contactafdrukjes. Die 
worden vervolgens voor meerdere dagen in een 
incubator gezet. Als alles goed is, blijft de plaat 
schoon, wat betekent dat er geen bacteriën, 
gisten of schimmels zijn gegroeid op de plaat. 
Dat is natuurlijk –op een enkele uitzondering na 
misschien– altijd het geval. Het is vanuit GMP-
eisen onderdeel van de werkprocedures om je zo 
om te kleden dat er geen besmetting op je werk-
kleding kan komen. Daar is iedereen zich in deze 
hoogwaardige productieomgeving ten zeerste 

van bewust. Je kunt eenvoudigweg niet uitsluiten 
dat het altijd goed gaat, dus moet je aan de hand 
van metingen bevestiging blijven zoeken dat het 
nog steeds wel goed gaat”, stelt Roy Hüning, die 
sinds 2005 als microbiologisch analist (en sinds 1 
juli van dit jaar als Lab Specialist) deel uitmaakt 
van het team Microbiologie van de afdeling QCO 
(Quality Control Operations) bij MSD Animal 
Health in Boxmeer.

Ongeveer 500 platen per dag
De groep van momenteel zestien microbiolo-
gisch analisten (op een totaal van iets meer dan 
100 personen voor heel QCO) verwerkt jaarlijks 
tussen de 110.000 en 120.000 agarplaten, on-
geveer 500 per dag. Het gaat hierbij om testen 
die kunnen worden geschaard onder de noemer 
‘environmental monitoring’, EM. Hier behoren 
niet alleen de testen voor de omkleedkwalifi-
catie van cleanroom personeel toe, maar ook 
ruimtekwalificaties (als er nieuwe productie-
ruimtes in gebruik worden genomen) en testen 
voor het controleren van de ruimtes waarin 
daadwerkelijk wordt geproduceerd. Daarin zijn 
verschillende methoden van monstername te 
onderscheiden, bijvoorbeeld: luchtmonster-
name, waarbij de aangezogen lucht over een 
agarplaat wordt geleid; sedimentatie met een 
agarplaat die open op een tafel is geplaatst 
en contactafdrukken van een werkoppervlak 
of kleding. Ook worden er vingerafdrukken 
genomen van de handschoenen van personen 
die daadwerkelijk in aanraking komen met het 
product. Dat gebeurt niet alleen bij de mensen ➞

in productie; ook bij de microbio-
logisch analisten zelf, die bepaalde 
testen in cleanrooms uitvoeren.

Grote diversiteit
Substantieel werk is ook gemoeid 
met het testen van allerlei pro-
ducten op steriliteit. Hiervoor zijn 
verschillende methoden, die je af-
hankelijk van de validatie gebruikt: 
incubatie, membraanfiltratie, direct 
enting en de rapid sterility test. 
Als je bijvoorbeeld een groeime-
dium moet testen, kan je dat zo 
in de incubator zetten: de eventu-
ele micro-organismen groeien of 
groeien niet. Bij direct enten breng 
je een monster van het product in 
het groeimedium. Dat is handig bij 
beperkte volumina, maar om grote 
volumes te testen zou je dan te veel 
groeimedia moeten beënten. In dat 
geval is de membraanfiltratietest 
meer geschikt, want je kunt een 
product over een membraan halen. 
Daarna breng je het groeimedium 
op het membraan en kan je met één 
test het hele volume testen. Een 
relatief nieuwe techniek is de rapid 
sterility test, een geautomatiseerde 
direct enting test, waarbij je het 
product in een flesje brengt dat in 
een apparaat wordt geplaatst. Op 
basis van een CO2 meting door mid-
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del van fluorescentie bepaalt het apparaat om 
een ingestelde tijdsperiode of het product nog 
steriel is. 
Een andere test voor productie is de bioburden 
test. Dit is, in tegenstelling tot de steriliteitstest, 
waarbij je kwalitatief kijkt of een product steriel 
is, een meer kwantitatieve test: hoeveel levende 
micro-organismen zijn er nog, wat is de load? 
“Producten die we afleveren zijn steriel. Indien 
deze gefiltreerd worden, wil productie wel weten 
hoeveel bioburden er voor filtratie aanwezig is. 
Kan het filter dat allemaal wel tegenhouden?”, 
licht Roy toe.

Testen van de test
Er worden ook testen gedaan om te bepalen of 
het testen goed gebeurt. Een voorbeeld hiervan 
is de groeipromotietest, die wordt gedaan op 
materialen die worden gebruikt voor steriliteits-
testen, zoals groeimediums. ‘Kan er wel een bac-
terie groeien in het medium’ is hier de testvraag. 
Je kunt namelijk wel een medium gebruiken voor 
een steriliteitstest, maar als er geen bacterie kan 
groeien, heeft de test geen waarde. Je moet dat 
dus eerst bewijzen.
Een soortgelijke benadering zie je bij bouil-
lontesten. Processimulatie noemt Roy het ook 
wel: “Afhankelijk van het product dat wordt 
gemaakt, hoe het proces precies is, voer je een of 
twee keer per jaar in plaats van het product een 
groeimedium door de afvullijnen. Dat medium 
wordt op exact dezelfde manier uitgevuld als 
dat met de producten gaat. Dat wordt dan eerst 
op steriliteit getest. Daarna krijgen we het voor 
groeipromotietesten. Want je wil weten of het 
groeimedium dat door de afvullijn gaat steriel is, 

maar ook of er wel een bacterie, gist of schimmel 
in kan groeien. Anders zegt de eerste test niets 
over de kwaliteit van je afvullijnen.”
Waar de monsters voor de hierboven beschreven 
(selectie van) testen door productie naar het lab 
worden gebracht, nemen de microbiologisch ana-
listen over de site watermonsters van alle soorten 
kwaliteiten water die worden gebruikt, vooral 
productiewater.

Strak geregeld
Met een grote diversiteit aan testen en interne 
klanten (dat zijn er een kleine twintig) die 
monsters leveren is het een hele uitdaging om 
het analyse- en rapportagewerk efficiënt uit te 
voeren. “In de loop der jaren hebben we een sys-
teem ontwikkeld dat is gebaseerd op de tijd die 
we voor een bepaalde test nodig hebben en het 
gemiddelde aantal monsters dat we voor die test 
aangeboden krijgen. We weten nauwkeurig hoe 
vaak per week we een test voor hoeveel monsters 
in moeten zetten om de vraag bij te kunnen 
houden. We willen in principe niet met priori-
teiten werken, want dan trekt iedereen aan je. 
In de praktijk krijgen we gedurende de hele dag 
monsters aangeleverd. Die gaan vergezeld van 
een formulier, waarop de verschillende monsters 
staan beschreven en de testen die moeten wor-
den uitgevoerd. Nadat we hebben gecontroleerd 
of alles klopt en of er geen gegevens ontbreken, 
worden de monsters in de bakken geplaatst die 
corresponderen met een bepaalde test. 
In het geval van de EM-testen, waarbij je op 
agarplaten kijkt naar de groei van bacteriën, 
gisten en schimmels, worden aan het einde 
van de dag alle bakken met EM-monsters in de 

incubator geplaatst. Hier worden ze 
gedurende zeven dagen geïncubeerd 
bij twee verschillende temperatu-
ren: eerst in het gebied tussen 30 
°C en 35 °C en later tussen 20 °C en 
25 °C. Dat heeft te maken met de 
ideale groeiomstandigheden voor 
de verschillende micro-organismen: 
sommige bacteriën groeien beter 
rond 32,5 °C, anderen juist in de 
buurt van 22,5 °C, een temperatuur 
waarbij schimmels in het algemeen 
ook beter gedijen. De lange incu-
batietijd hangt samen met het doel 
van de test: je wilt uitsluiten dat 
er nog micro-organismen niet tot 
expressie zijn gekomen, dus moet je 
ook langzaam groeiende organis-
men de kans geven om te groeien.
Na afloop van de test vullen we 
op dat zelfde formulier per plaat 
in of er bacteriën of gisten op de 
plaat te zien zijn (met het oog is 
daartussen moeilijk onderscheid te 
maken) of schimmels (die herken 
je goed aan de haren). Bij een 
afwijking wordt er direct actie on-
dernomen, wat zelfs kan leiden tot 
het niet vrijgeven van een product. 
De uitslagen worden ingevoerd 
in een datasysteem, van waaruit 
overzichten en trendanalyses kun-
nen worden gegenereerd, die weer 
nuttig zijn om de kwaliteitsstatus 
van een cleanroom waar produc-
tie of testing onder zeer schone 

In elk van de vijf incubators is plek voor zes kratten, dus zo’n 1000 monsters.
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omstandigheden wordt uitgevoerd, te volgen, 
zodat je beter kunt anticiperen op eventuele 
afwijkingen”, legt Roy uit.

Continue verbetering
Een belangrijk principe van Kaizen is dat van 
continue verbetering, waarbij je begint bij de 
processen waar je de grootste stappen kunt zetten, 
bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitsverbetering 
of tijdwinst. Die fase is bij MSD al lang in gang 
gezet, maar ook nu blijft iedereen gespitst op 
verbeteringen, op het finetunen van werkproces-
sen. Zeker omdat MSD zelf ook niet stilstaat: het 
bedrijf groeit, er komen productielijnen bij, nieuwe 
producten worden ontwikkeld, nieuwe productie-
processen worden geïmplementeerd.
Die dynamiek wordt in het microbiologisch 
laboratorium min of meer ondervangen met strak 
georganiseerde, robuuste testprotocollen. Verbe-
teringen zijn ook hier veelal gericht op verbetering 
van kwaliteit en efficiëntie. Een recente verbete-

ring in het testprotocol van de EM-monsters is 
bereikt met de aanschaf van vijf incubators van 
PHC. “In de oude situatie moesten we de bakken 
overzetten van de incubator met de ene tempera-
tuur naar de incubator met de andere temperatuur. 
Dat kost tijd en er is ook een kans op beschadiging 
of verwisseling van de platen. Bij de nieuwe incu-
bators speelt dat niet meer. Alles wat we op een 
dag inzetten, gaat vanzelf van de hoge naar lage 
temperatuur. Daar hebben we verder geen omkij-
ken naar, temeer omdat ook dit proces conform 
GMP plaatsvindt onder gecontroleerde omstandig-
heden, met behulp van een temperatuurmonito-
ring- en alarmsysteem. Na de incubatie haal je de 
bakken eruit en kan je de platen gaan schouwen of 
er micro-organismen op gegroeid zijn.”

Op de groei
Elk van de vijf incubators, die ieder op een 
afzonderlijke werkdag worden gevuld, bevat nu 
drie kratten met tussen de 400 en 500 platen. 

Hiermee zijn ze half gevuld, want 
ze bieden ruimte voor zes kratten. 
“We hebben bij deze investering 
rekening gehouden met de groei 
die we voor de komende jaren 
verwachten”, zegt Roy Hüning. “Op 
het terrein wordt druk gebouwd aan 
nieuwe productiefaciliteiten. Dat 
levert nieuwe ruimtes op, die eerst 
allemaal geclassificeerd moeten 
worden. En als daar productie wordt 
gedraaid, krijgen we er weer meer 
EM-platen bij. Bovendien krijgen 
we ook meer werk vanuit de wet- 
en regelgeving. Limieten worden 
strenger, en ook worden soms 
hogere bemonsteringsfrequenties 
gevraagd.”
Met de grotere aantallen neemt ook 
het niet-routinematige werk toe, 
waar doorgaans de meer ervaren 
analisten zich mee bezighouden, zo 
ook Roy, die zich vanuit de routine 
heeft ontwikkeld tot Lab Specialist. 
“Al met al duurt het wel twee jaar 
voordat je alle routinetesten in de 
vingers hebt, allround bent getraind. 
Vanaf dat moment kan je je verder 
ontplooien. Want er is meer werk 
naast de routine. Bijvoorbeeld SHE- 
en kwaliteitsgerelateerd regel- en 
rapportagewerk, het schrijven en 
bijhouden van werkinstructies en 
SOP’s, het schrijven en controleren 
van meetrapportages, het uitvoeren 
en documenteren van de kwalifica-
ties van productieruimtes, onder-
zoek doen bij afwijkingen, noem 
maar op. En misschien nog wel het 
belangrijkste: kennis overbrengen 
op nieuwe collega’s. En dan niet 
alleen over het ‘hoe’, maar vooral 
over het ‘waarom’.”

I N F O R M ATI E

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical

MSD
www.msd-animal-health.nl

www.msd.nl

Sommige testen moeten worden uitgevoerd in een flowkast, zoals hier het testen van water op de aanwezigheid van micro-organismen 

door Lab Techician Stef van Breemen.
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Greiner Bio-One investeert in 3D-celcultuurtechnologie

Automatisering van 3-MCPD- en  
glycidolbepaling in eetbare oliën 

Greiner Bio-One heeft 3D Cell Culture Technology van Nano 3D Biosci-
ences overgenomen. Sinds 2016 was Greiner Bio-One al internationale 
distributeur van deze producten en heeft nu het initiatief genomen 
om een vooraanstaand wereldwijd leverancier van deze technologie te 
worden. Magnetische 3D-celkweek is een baanbrekende technologie 
geworden binnen de research omdat het een verbeterde methode 
biedt voor het kweken van cellen en aantoonbare resultaten genereert 
in nieuwe wegen naar ziektebehandeling en -preventie.
Heinz Schmid, CEO van Greiner Bio-One BioScience: “Het groeipo-
tentieel in de markt voor 3D-celkweken is verbazingwekkend groot: 
laboratoria en onderzoeksfaciliteiten maken dagelijks gebruik van 
deze nieuwe technologie om ziekten te genezen en de bestaande 
celkweek methode te verbeteren. De acquisitie van een magneti-
sche 3D-celkweektechnologie is slechts één van de voortdurende 
inspanningen van Greiner Bio-One om wetenschappelijk onderzoek 
te bevorderen en de gezondheid te verbeteren, en om onderzoekers 
met de beste producten te laten werken.”
Magnetische 3D-celcultuur is een innovatieve technologie die zorgt 
voor de magnetisatie van cellen die vervolgens kunnen worden 
samengevoegd via levitatie of bioprint om een structureel en biolo-
gisch representatief in vitro 3D-model te vormen. Dit is een cruciale 
verbetering ten opzichte van eerder gebruikte celcultuurmethoden 
vanwege het vermogen om celgroei en -gedrag beter te reproduce-
ren zoals het in het lichaam kan worden gevonden.

De CELLSTAR celkweekvaten met een cel-repellent oppervlak van 
Greiner Bio-One zijn ideaal voor het kweken van cellen om drie-
dimensionale structuren te vormen. De beste resultaten worden 
behaald wanneer ze worden gebruikt in combinatie met de techno-
logie van Nano 3D Biosciences.
Bekijk via de QR-code een video over magneti-
sche 3D-bioprinting van sferoïden.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info.nl@gbo.com

Standnummer: 7C048

3-MCPD, glycidol en hun vetzuuresters zijn verontreinigingen, die 
ontstaan tijdens de productie van eetbare oliën en vetten. Omdat 
deze verontreinigingen mogelijk kankerverwekkend zijn voor de 
mens, zijn er regels en voorschriften opgesteld voor de dagelijkse 
innamewaarden en de maximumgehaltes in eetbare oliën. Verschil-
lende analysemethoden zijn beschikbaar voor de bepaling, zoals
ISO 18363-1, AOCS Cd 29c-13 en DGF C-VI 18 (10). 
Een Gerstel case study beschrijft hoe de bepaling van 3-MCPD en 
glycidol in eetbare oliën volgens ISO 18363-1 volledig te auto-
matiseren is. Voor deze studie is de geautomatiseerde monster-
voorbereiding uitgevoerd op een Gerstel MultiPurpose Sampler in 
DualHead uitvoering voorzien van de Quickmix: een belangrijke 
module voor het mixen tijdens de vloeistof/vloeistof extractie 
stappen. Voor de vereiste verdamping van de monsters tijdens 
derivatisering is de Gerstel mVap ingezet, die het overtollig deri-
vatiseringsreagens automatisch verwijdert en zo de analyse stabiel 
houdt. Het monster wordt vervolgens geïnjecteerd via een gekoeld 
injectiesysteem CIS 4 PTV. Voor scheiding en detectie is een Agilent 
7890 gaschromatograaf toegepast, die is gekoppeld aan een Agilent 
5977 MSD. De studie toont aan dat methode ISO 18363-1 kan 

worden geautomatiseerd 
met behulp van de Gerstel MPS en dat de 
verkregen resultaten goed correleren met 
referentiegegevens. Deze methode is vergelijkbaar met twee andere 
veelgebruikte methoden: AOCS Cd 29c-13 en DGF C-VI 18 (10). De 
uitstekende relatieve standaardafwijkingen voor het complete pro-
ces, inclusief GC/MS-analyse, pleiten voor automatisering van deze 
bepaling. Bezoek voor meer informatie de stand op de WoTS.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Standnummer: 7E033
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52 CRYOGEEN VRIEZEN

Efficiënte cryo-installatie
past in groot groen hart van 
Prinses Máxima Centrum

In het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is 
een van de grootste biobanken van Nederland gerealiseerd. Een 
onderdeel van de biobank is de, mede door Cryo Solutions, geïn-
stalleerde cryo-installatie. Deze is zodanig ontworpen dat efficiënt 
gebruik kan worden gemaakt van het stikstof. Dit past naadloos in de 
duurzaamheidsambitie van het Centrum, dat wat dat betreft een groot 
groen hart heeft.

A
ls je een rondje loopt om het Prinses 
Máxima Centrum op De Uithof in 
Utrecht zal je tevergeefs zoeken naar 
de metershoge stikstoftank, die karak-

teristiek is voor ziekenhuizen en onderzoeksinsti-
tuten waar biologisch materiaal bij -196 °C wordt 
bewaard. Toch is ook in dit nieuwe gebouw een 
biobank gerealiseerd, die met vloeibare stikstof 
op de juiste temperatuur wordt gehouden. “De 
opslagtank is in ons geval niet verticaal, maar ho-
rizontaal geplaatst”, vertelt Winfried Sprenger, 
Teamhoofd Techniek & Huisvesting (T&H) bij het 
Facilitair Bedrijf van het Prinses Máxima Centrum 
en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor 
het gebouw en de gebouwgebonden installaties. 
“Vanwege esthetische redenen is bij het ontwerp 
van dit complex besloten om de stikstoftank 
zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Dat 
betekent in ons geval de horizontale plaatsing 
van de tank, die geplaatst is in een mooi wit 
gespoten constructie, aan de achterkant van het 

gebouw. Alleen vanaf de hogere verdiepingen 
kan je de tank zien, want de constructie is vanuit 
veiligheidsoogpunt open aan de bovenkant. 
Verder zitten er in de zijwanden allemaal, in een 
speels patroon gestanste, gaatjes. Ook weer 
vanwege de veiligheid: mocht er op de een of 
andere manier vloeibare stikstof ontsnappen uit 
de tank, dan blijft dit op de bodem en verdringt 
de lucht met zuurstof. Is de constructie dicht, dan 
zou je een enorme ophoping kunnen krijgen, wat 
voor gevaarlijke situaties zou kunnen zorgen voor 
personen dichtbij de tank.”
De horizontale tank, waar er in Nederland maar 
weinig andere voorbeelden van te vinden zijn, 
zorgde wel voor de nodige hoofdbrekens bij 
Winfried. Iets waar hij –met bijna dertig jaar 
ervaring in soortgelijk werk bij het Sint Antonius-
ziekenhuis in Nieuwegein– niet warm of koud van 
wordt. “Normaal lease je zo’n tank en dan wordt 
die na een jaar of vijf, zes uitgebreid gekeurd. 
Dan pakt de gasleverancier hem op en zet een 

nieuwe neer. In dit geval heeft de 
leverancier geen andere tank op 
de plank liggen, dus kan je die niet 
zomaar uitwisselen. Die moet dan 
ter plekke worden gekeurd. Een 
voordeel is wel dat de tank eigen-
dom is van het ziekenhuis. Er is wat 
dat betreft geen afhankelijkheid van 
de gasleverancier; je zit minder vast 
aan contracten en kan gemakkelijker 
switchen.”

Op het laatst
Echte hectiek ondervond Winfried 
Sprenger tijdens de opleveringsfase 
van de bouw, die later was dan 
gepland. “Met het bouwconsor-
tium was afgesproken dat we op 29 
december 2017 de sleutel zouden 
krijgen, zodat we nog voldoende 
tijd hadden om het ziekenhuis in te 
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richten. Harde deadline was wat dat 
betreft 18 mei 2018, de dag waarop 
de eerste patiënten hun intrek zou-
den nemen in het nieuwe gebouw. 
De oplevering vond echter pas eind 
maart plaats, zodat we effectief nog 
maar zes weken hadden om alles 
binnen voor elkaar te krijgen en in 
te huizen. En dan is het toch wel 
kicken als dat dankzij de hulp van 
velen toch goed is uitgepakt. Als je 
op die eerste dag de eerste kinderen 
ziet binnenkomen, gaat er wel wat 
door je heen.”
‘Op het laatst’ was ook van toepas-
sing op de cryogene installatie 
in het gebouw zelf. En toch ook 
enigszins hectisch. Dat heeft deels 
te maken met de manier van plan-
nen in de bouw, waar de prioriteiten 
worden gelegd. “Het centrum is net 

Winfried Sprenger, Teamhoofd Techniek & Huisvesting (T&H) bij het Facilitair Bedrijf van het Prinses Máxima Centrum, bij een drukvat in de biobank, dat deel uitmaakt van de door Cryo 

Solutions verzorgde cryo-installatie.

➞

De bulktank voor de opslag van stikstof is horizontaal geplaatst, en wordt daarbij ook nog eens aan het oog onttrokken 

middels deze constructie.
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als andere grote bouwprojecten volledig BIM-
getekend. Dat houdt in dat alle gebouwgebonden 
installaties al gedetailleerd zijn ingetekend en 
vastliggen, zoals luchtkanalen, cv-kanalen, koel-

leidingen, afvoeren, noem maar op. De hoofd-
structuur voor de cryo-leidingen was uiteraard 
ook ingetekend, maar de cryo-installatie is een 
zogenaamde ‘levering derden’, omdat we die in 

een later stadium hebben gekocht. 
De hoofdstructuur, die ook wordt 
gebruikt voor andere leidingen 
en bekabeling, is wat betreft de 
cryo-leidingen pas defi nitief als de 
order getekend is. Dat betekent in 
de praktijk dat een groot deel van 
de ruimte in de hoofdstructuur al is 
ingenomen door andere leidingen 
en bekabeling. Dat hoeft op zich 
geen probleem te zijn, maar is dat 
bij cryo-leidingen juist wel. Dat zijn 
namelijk starre, dubbelwandige 
pijpen die weinig fl exibiliteit bieden 
voor het installatiewerk. En juist 
met het transport van vloeibare 
stikstof wil je niet te veel bochten 
en zakstukken hebben.” Cryo Soluti-
ons kwam met een plan dat voldeed 
wat betreft effi ciëntie, kosten en 
veiligheid. 

Het gedeelte van de cryo-installatie, dat is verzorgd door Cryo Solutions, 

begint bij de aansluiting van de binnenleidingen met de bulktank.

Biobank met uitzicht
Waar menig biobank is ondergebracht in een kelder of een ruimte zonder ramen, kan je bij de bio-
bank van het Prinses Máxima Centrum gewoon naar buiten kijken. De lichte ruimte is bovendien 
ruim opgezet en heeft capaciteit voor een kleine veertig biologische opslagvaten, ieder geschikt 
voor de opslag van circa 21.000 ampullen. Die capaciteit is echt op de groei gepland. Momenteel 
zijn ongeveer zes vaten gevuld met monsters. De verwachting is dat daar per jaar tenminste één 
vat bij zal komen. Netto, want het doel is natuurlijk niet alleen verzamelen, maar ook het zinvol 
gebruiken van het materiaal voor onderzoek en diagnostiek.
Verschillende onderzoeksgroepen hebben ‘eigen’ vaten of delen daarvan waarin materiaal is op-
geslagen. In de loop der jaren zal ook worden gewerkt aan de opbouw van de Prinses Máxima 
Biobank met patiëntenmateriaal, in afzonderlijke vaten. Een aanzet daartoe is de onlangs fysiek 
overgekomen SKION biobank, die op termijn waarschijnlijk zal overgaan in de Prinses Máxima 
Biobank. De SKION biobank bevat materiaal dat is verzameld in het kader van SKION Studies.

In de biobank van het Prinses Máxima Centrum is plaats voor een kleine veertig biologische 

opslagvaten, ieder geschikt voor de opslag van circa 21.000 ampullen.
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Cryogene installatie
De installatie vanaf de bulktank bestaat uit een 
toevoer van vloeibare stikstof het gebouw in en 
vervolgens het transport naar drie plekken op 
drie verschillende verdiepingen via vacuüm geïso-
leerde leidingen. Op twee verdiepingen is in de 
nabijheid van de researchlaboratoria een ruimte 
ingericht met een CryoSafe vulautomaat voor het 
automatisch afvullen van een drukvat. Deze unit 
is in deze gevallen voorzien van een dodemans-
knop, zodat onderzoekers op een veilige manier 
handmatig vloeibare stikstof kunnen aftappen 
voor het vullen van open dewar-vaatjes. Dit 
vullen gebeurt in een roestvrijstalen vulkast met 
lekbak en plexiglas deuren, zodat de onderzoeker 
optimaal beschermd is.
Op de eerste verdieping is een cryobiobank 
gecreëerd voor de biologische opslagvaten en 
een drukvat met een CryoSafe vulautomaat. 
Het vulproces van de biologische opslagvaten 
en het drukvat wordt centraal geregeld via de 
CryoMatic PLC-besturing. Omdat de biologische 
opslagvaten allemaal elektronisch gekoppeld 
zijn, en ook de drukvaten in de biobank en de 
afvulstations, kan het vullen vanuit de grote 
opslagtank worden gesynchroniseerd. In plaats 
van willekeurige afnames op allerlei plekken en 
allerlei momenten, kan de besturing nu een opti-
maal moment bepalen, waarbij dit overall gezien 
met de juiste stikstoffl ow, minimale gasbelasting 
en minimaal verbruik gebeurt. In de praktijk be-

tekent dit dat een dergelijke vulcyclus nog maar 
een keer per dag hoeft te gebeuren, wat een 
forse besparing op het stikstofverbruik oplevert.
De PLC verwerkt ook de veiligheidssignalen van 
onder meer de zuurstofdetector die in alle drie de 
ruimtes is ingebouwd op een hoogte van 1 meter 
boven de vloer. Er is ook voorzien in lokale alar-
mering middels een stoplicht, waarvan er zowel 
binnen als buiten eentje is gemonteerd. Buiten is 
logisch: ga bij een rood signaal niet naar binnen. 
Maar als er iemand binnen is, moet hij of zij ook 
kunnen zien dat er gevaar is.

Alles onder controle
De lokale alarmen worden via de centrale PLC 
doorgemeld naar het gebouwbeheersysteem, van 
waaruit de meldingen 24 uur per dag als hoog-
urgent bij de meldkamer binnen kunnen komen. 
Ook krijgt de verantwoordelijke beheerder op 
zijn telefoon de melding binnen, zodat bij even-
tuele calamiteiten snel de juiste mensen paraat 
zijn. De PLC in de centrale kast is ook gekoppeld 
aan de hoofdklep bij de bulktank, zodat in die ge-
vallen de toevoer direct kan worden afgesloten.
In het gebouwbeheersysteem komen nog veel 
meer signalen binnen van andere apparatuur, 
zoals koelkasten, -80 °C en -20 °C vriezers, die 
constant worden gemonitord met behulp van het 
Lighthouse systeem, dat op zijn beurt weer is 
gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem.
Tot nu toe –we spreken over half augustus– zijn 

er nog geen storingen in de cryo-
installatie geweest. En ook verder 
is het werk van Winfried Sprenger 
en zijn collega’s van T&H (drie 
beheerders en twee storingstech-
nici) in een wat rustiger vaarwater 
terechtgekomen. “De eerste weken 
na de inhuizing ben je nog met van 
alles bezig, maar inmiddels heeft 
iedereen zijn of haar plek gevon-
den. Ook het gebouw houdt zich 
regeltechnisch meer dan prima. 
Wat dat betreft hebben we met de 
zomerhitte een goede praktijktest 
ondergaan, waarbij de temperatuur 
in het ziekenhuis op een aangenaam 
niveau is gebleven. En daar haal je 
de echte voldoening uit. Want het is 
natuurlijk prima dat de cryo-instal-
latie storingsvrij werkt, maar onze 
echte prioriteit ligt bij het welzijn 
van de kinderen. Daar doen we het 
voor.”

I N F O R M ATI E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

Prinses Máxima Centrum
www.prinsesmaximacentrum.nl

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen 
ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Cen-
trum. In het Centrum zijn de hoog complexe zorg, research en opleidingen van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met 
kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderkankercentrum van Europa.
Het Prinses Máxima Centrum stelt alles in het werk om het ‘gewone’ leven van het kind en gezin in de maatschappij nog zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Als organisatie wil het zelf ook midden in die maatschappij staan. Open staan voor alle kinderen, ouders, relaties en stakeholders en 
hen inzicht geven in alles wat er wordt gedaan en constant de dialoog aangaan.
MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een belangrijk uitgangspunt voor het Prinses Máxima Centrum. Het Centrum wil dan ook als 
het gaat om duurzaamheid topprestaties leveren. Dat streven past bij de ambities op het gebied van ontwikkelingsgerichte, toekomstbestendige 
zorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs en bij de sociaal-maatschappelijke ambities.
De duurzaamheidsambitie is terug te zien in het gebouw, dat zich kenmerkt door veel natuurlijk licht, warme kleuren en het gebruik van zoveel 
mogelijk natuurlijke materialen. Minder zichtbaar, maar wel zo belangrijk is de weging van levensduur en energieverbruik bij de inkoop van 
goederen en diensten. Ook voor de installaties waren dit belangrijke criteria. Zo is er een systeem voor warmte-koude-opslag en een slim verlich-
tingssysteem met alleen led-lampen. Binnenkort worden ook zonnepanelen geïnstalleerd.
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PHC Europe als perfecte partner op het gebied van
hoogwaardige laboratoriumapparatuur. 

Naast de welbekende CO₂ incubatoren, Ultra lage 
-86°C en -150°C vriezers kunt u tijdens de beurs
World of Technology & Science kennis maken met
onze  Biological Safety Cabinet als totaaloplossing
voor uw laboratorium.
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Hal 7 Standnummer 7C009
T: +31 (0) 76 543 38 33
E: biomedical.nl@eu.phchd.com www.phchd.com/eu/biomedical
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Waterbehandelingssystemen voor 
demiwatervoorziening

Voorzichtige mediabehandeling bij 3D-celkweek
Sferoïdale 3D-celkweek wordt 
steeds vaker ingezet in veel re-
searchgebieden omdat deze be-
ter de in vivo omgeving nabootst. 
Het is echter een uitdaging om 
mediaverversingen en wasbeur-
ten uit te voeren zonder verlies 
van celstructuur.
BioTek’s ‘Automated Media 
Exchange’ AMX-module voor de 
MultiFlo FX Dispenser, waarop 
inmiddels patent is aangevraagd, 

maakt in microtiterplaten uiterst 
voorzichtige automatische uit-
wisseling van media mogelijk en 
zorgt daardoor voor het optimale 
milieu voor de cellen over lan-
gere periodes. De AMX-module 
gebruikt hiervoor de beide peri-
staltische pompen van MultiFlo 
FX, waarbij de ene pomp wordt 
ingezet om media van de plaat 
af weg te aspireren en de andere 
om vers medium toe te voegen.

De software bedient de pompen 
langzaam en voorzichtig, zodat 
cellen en celstructuren niet wor-
den verstoord tijdens het proces. 
De X-, Y- en Z-posities van de 
kanalen zijn instelbaar voor opti-
male confi guratie.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

Standnummer: 7D048

Elga Labwater heeft met de Centra een 
complete serie waterbehandelings-
systemen ontwikkeld voor de centrale 

demiwatervoorziening 
in laboratoria. De 
Centra is ontworpen 
met als doel de demi-
watervoorziening in een 
laboratorium, inclusief 
de ringleiding, betrouw-
baar en gecontroleerd 
te laten functioneren. 
Ten opzichte van de 
traditionele systemen 
onderscheidt de Centra 
zich door het compacte 
ontwerp, met daarin 
geïntegreerd een omge-
keerd osmose mem-
braan, UV-lamp, fi lters, 
een voorraadtank met 
steriel beluchtingsfi lter, 
een recirculatiepomp en 
een geavanceerde PLC-
besturing.
De maximale produc-
tiecapaciteit is 200 liter 

per uur. Het ringleidingsysteem wordt 
gevoed met een snelheid tot 30 liter 
per minuut bij een druk van 3 bar. In de 
ontwerpfase is veel aandacht besteed 

aan de veiligheid en kwaliteitscontrole. 
Wanneer de productwaterkwaliteit 
niet voldoet aan de ingestelde mini-
mumeisen, de temperatuur te hoog is, 
de druk te hoog of te laag is, geeft het 
systeem een waarschuwingssignaal af. 
Datzelfde gebeurt wanneer de fi lters 
of de UV–lamp vervangen moeten 
worden. De Centra is voorzien van een 
centraal desinfectiesysteem, waarmee 
op eenvoudige wijze de complete Centra 
alsmede de ringleiding kan worden 
gedesinfecteerd.
De Centra is standaard uitgerust met 
een RS232 uitgang, optioneel met 
Aquavista Portal, een customer portaal 
voor remote monitoring. De Centra 
voldoet voorts aan alle GLP-richtlijnen. 
Voor een eventueel noodzakelijke vali-
datie kan Veolia Water Technologies alle 
benodigde ondersteuning verlenen.
De Centra kan worden geleverd in vijf 
verschillende modellen. De documen-
tatie, met daarin een helder overzicht 
met alle specifi caties, kan op verzoek 
worden toegestuurd.

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

info.nl@veolia.com

Standnummer: 7A076

Homogeniseren van 
voedingsmonsters
De Grindomix molen GM 200 voor het 
homogeniseren van volumes tot 700 ml van 
voedingsmonsters is volledig herzien. Dankzij 
de krachtige aandrij-
ving van 1000 W en 
de innovatieve boost-
functie, is de molen 
krachtig genoeg 
om zelfs moeilijke 
monsters zoals taai 
vlees met huis- of ve-
zelplanten zeer snel 
(binnen enkele secon-
den) en effi ciënt te 
homogeniseren. De boost-functie met 14.000 
rpm vereenvoudigt verkleining van vezel-
achtige en plakkerige monsters De GM 200 
wordt bediend via een gebruiksvriendelijk 
4,3’’ touch-screen en maakt opslag mogelijk 
van acht SOP’s en vier programmareeksen.
De GM 200 is de eerste Retsch molen die di-
recte toegang biedt tot de nieuwe MyRetsch 
webportal met een schat aan product- en 
toepassingsgerelateerde informatie zoals 
maalprotocollen, video’s, bedieningshand-
leidingen, tips & tricks. De gebruiker hoeft 
alleen de QR-code op het display te scannen 
om toegang te krijgen.

Verder Scientifi c Benelux
www.verder-scientifi c.com

benelux@verder-scientifi c.com

Standnummer: 7F123
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Labonovum timmert aan de weg
met slimme verzamelsystemen
voor bloed, urine, en meer...

Sinds deze zomer is het dorpje Limmen, even boven Castricum, 
een diagnostisch laboratorium rijker.  Het is het domein van kli-
nisch chemicus Dennis Poland, die er met zijn bedrijf Labonovum, 
mede opgericht door een groep klinisch chemici en arts-microbiologen, 
verzamelsystemen voor onder meer bloed, urine en DNA ontwikkelt. De 
analyzers in het laboratorium worden aan het werk gezet voor valida-
ties van nieuwe verzamelmethoden en analyses van monsters die met de 
nieuwe verzamelmethoden zijn verkregen.

A
l tijdens zijn opleiding tot klinisch 
chemicus verbaasde Dennis Poland zich 
over de enorme hoeveelheid bloed die 
bij een patiënt wordt afgenomen voor 

analyses die maar een fractie daarvan nodig heb-
ben. “Meer dan 95% van het afgenomen bloed 
wordt aan het einde van de dag als duur zieken-
huisafval afgevoerd. Afgezien van de onnodige 
afvalkosten kleven aan de veneuze bloedafname 
ook andere nadelen. De patiënt is altijd afhanke-
lijk van professionals voor het afnemen van het 
bloed, moet vaak vrij nemen van werk en reizen 
naar een prikpost. Het is vanwege de inzet van 
professionals en het optuigen van voorzieningen 
als een prikpost ook een dure methode.”
Een vingerprikje is al voldoende om aan de 
benodigde 150 µl bloed te komen. Daar is op 
zich weinig spannends aan, want die methode 
wordt al veel gebruikt bij mensen die slecht te 
prikken zijn en bij kleine kindjes. “De uitdaging 
voor Labonovum zat hem om de veneuze routine, 

die ook om de vingerprik heen zit, te doorbre-
ken. Met als doel om niet de zorgverlener maar 
de patiënt centraal te stellen: die moet de regie 
hebben bij de afname.”

Van vier uur naar vijf dagen
Bloed is een levend weefsel. Als je in dat medium 
betrouwbaar wilt analyseren, moet je dat snel na 
afname doen. Normaal moet bloed binnen vier 
tot zes uur na de bloedafname zijn geanalyseerd, 
dan wel zijn opgewerkt voor analyse van het 
plasma/serum. Bij een EDTA-buis, waarbij het 
bloed volbloed moet blijven, is vier uur echt een 
harde grens; daarna gaan de cellen gewoon stuk.
Voor het scenario van de patiënt die de regie 
in eigen hand heeft zijn dat geen fijne getal-
len. De ideale situatie is in dat geval namelijk 
dat de patiënt zelf thuis met een priksetje bloed 
afneemt en het monster vervolgens met de post 
naar het laboratorium verstuurt. Dan kunnen er 
drie tot vijf dagen zitten tussen bloed verzamelen 

en analyse.
Om dit te ondervangen heeft Labo-
novum een drietal bewaarvloeistof-
fen ontwikkeld. Een die is gebaseerd 
op lithium-heparine, voor de gang-
bare klinische chemie, een tweede 
met EDTA voor de hematologie en 
een derde met natriumfluoride voor 
de glucosebepaling. De (geoctrooi-
eerde en geheime) samenstelling 
van deze vloeistoffen is zodanig 
dat de bloedcellen maar liefst vijf 
dagen in leven blijven. Ook is hierbij 
aan andere eigenschappen ge-
dacht. Zo is de bewaarvloeistof niet 
storend op de testen/apparatuur 
die vandaag de dag in de klinische 
laboratoria worden gebruikt.

Aansluiten op de praktijk
Bij het ontwerp van de bloed-
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verzamelmethode, die onder de 
gedeponeerde merknaam Hem-Col 
in de markt wordt gezet, is er voor 
gezorgd dat er bij de bloedafname 
en het transport bij normaal gebruik 
niets mis kan gaan. “Bovenop de 
buis zit een schraper, die je in staat 
stelt om vanuit een vingerprik het 
bloed op te schrapen. Er zit ook een 
vloeistofkering in, waardoor alles 
wat in de buis zit er niet meer uit 
kan, zoals de bewaarvloeistof die 

er vantevoren tijdens productie wordt in gedaan 
en natuurlijk de druppeltjes bloed. De buis is 
ergonomischer dan een normale buis door een 
kleine uitsparing, zodat je hem gemakkelijk tus-
sen je vingers kunt vasthouden. Deze eigenschap-
pen maken dit systeem tot een robuust systeem, 
waar de patiënt weinig aan kan verstoren of 
kapot maken.”
Een ander uitgangspunt bij de ontwikkeling is dat 
de buisjes waarin het bloed wordt opgevangen 
zoveel mogelijk aansluiten bij dat wat er aan 
apparatuur al in de laboratoria staat. Het is niet 

de bedoeling dat er speciale analyse-apparatuur 
voor moet worden ontwikkeld. Ook hiervoor zijn 
verschillende, deels geoctrooieerde, slimmighe-
den ingebouwd. “De dop, die piercable is voor 
de naalden van gangbare analyzers, bestaat uit 
één materiaalsoort, een zachte plastic. Normaal 
hebben piercable caps een harde plastic bui-
tenkant en een zachte binnenkant. Die zijn veel 
duurder om te maken. Voor sommige analyzers 
is de doorgang te nauw. Dit hebben we opgelost 
door de vloeistofkering, die tevens schraper is, 
demontabel te maken met een eenvoudige tool. 

Klinisch chemicus Dennis Poland heeft met Labonovum al verschillende verzamelsystemen voor onder meer bloed, urine en DNA ontwikkeld. Zijn langetermijn ambitie is om Labonovum 

uit te laten groeien tot een platform waar ook anderen ideeën kunnen inbrengen om die vervolgens in gezamenlijkheid tot een product te brengen.

➞
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Ook aan de automatisering hebben we gedacht. 
Elke buis is uitgevoerd met een unieke barcode. 
We zijn bezig met een app, waarmee je eenvou-
dig basale patiëntgegevens kunt koppelen aan 
de buis, zodat de buis die in het laboratorium 
aankomt ook de gegevens van de patiënt bevat. 
Met deze EAN128 barcode kan elk lab overweg. 
Het wordt een open source app, zodat ook an-
dere laboratoria aan kunnen haken met een eigen 
customized portal.”
De achilleshiel van het systeem –dat je niet 
precies weet hoeveel bloed er in de buis zit ten 

opzichte van de bewaarvloeistof– is heel elegant 
ondervangen door een interne standaard aan de 
bewaarvloeistof toe te voegen. De concentratie 
van dat stofje is dan omgekeerd evenredig met 
het verzamelde volume bloed. Hoe meer bloed 
er is verzameld, des te lager is de concentratie. 
Eenvoudiger kan het niet”, aldus Dennis Poland.

Serum
Ook voor het verzamelen van serum is een 
gepatenteerd systeem ontwikkeld: Ser-Col. 
Hierbij blijven de bloedcellen na verzamelen op 

de opbrengplek en diffundeert het 
serum door laterale fl ow weg van 
de opbrengplek. “Voordeel van deze 
benadering is dat het serum direct 
droog is, waardoor het weken tot 
maanden stabiel is. Ten opzichte 
van concurrerende systemen, zoals 
‘dried blood spot’, zitten bij ons 
geen bloedcellen in het serummon-
ster, waar je in de analysepraktijk 
heel veel last van hebt, omdat de 
rode kleurstof hemoglobine op veel 
testen stoort. Sterker, wij hebben 
het de laboratoria extra makkelijk 
gemaakt met de ontwikkeling van 
een speciale elutiebuffer. Daarmee 
extraheer je het serum uit het papier 

Sinds kort is bij Labonovum een laboratorium ingericht met drie analyzers van technologiepartner Siemens Healthineers.

De onder de gedeponeerde 

merknaam vermarkte Hem-

Col bloedverzamelbuizen 

zijn er ondermeer in versies 

voor algemeen klinisch 

chemische, hematologische 

en glucosebepalingen.

De onder de gedeponeerde 

merknaam vermarkte Hem-

Col bloedverzamelbuizen 

zijn er ondermeer in versies 

voor algemeen klinisch 

chemische, hematologische 

en glucosebepalingen.

Labonovum maakt tot volle 

tevredenheid gebruik van 

een door Veolia Water 

Technologies geleverd en 

geïnstalleerd Medica Pro 

watersysteem van Elga voor 

het genereren van ultrapuur 

water voor de analyzers.
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waarna het geschikt is om aan de analyzers te 
worden aangeboden.”
Voor dit product is onlangs een grote Europese 
subsidie binnengehaald om samen met een ap-
paratenbouwer en twee buitenlandse onafhan-
kelijke laboratoria een pre-analytisch station te 
bouwen, waar je de Ser-Col in plaatst en waar 
vervolgens een buisje met vloeibaar serum 
uitkomt.

Klanten
Klanten voor de producten zijn op dit moment 
zowel huisartsenlabs als academische centra, 
voor zowel diagnostiek als research. “We zien 
bijvoorbeeld dat laboratoria de nieuwe buis 
willen gebruiken voor de consumentenmarkt, 
waarbij je direct voor consumenten bepalingen 
uitvoert, zoals die van cholesterol. Wij leveren 
ook complete bloedafnamesets aan ACTA, het 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. 
De tandartsen hebben de vingerprikmethode in 
20 minuten aangeleerd. Die gebruiken ze om bij 
iedere patiënt die daar komt met parodontitis, 
een tandvleesontsteking, uit te kunnen sluiten 
dat hij of zij een diabeet is. Parodontitis kan 
namelijk een eerste uiting zijn van diabetes. In 
dat geval is het voor de tandarts dweilen met 
de kraan open. Met alleen al in Nederland 1,2 
miljoen diabeten, ligt er sowieso een fl inke markt 
te wachten voor buizen als de Hem-Col.”

Labonovum Lab Services
De laboratoriumactiviteiten van Labonovum 
worden op dit moment nog uitgevoerd door 

partner Result Laboratorium in Dordrecht waar 
al een paar jaar zeer nauw mee wordt samen-
gewerkt. In de tweede helft van dit jaar zullen 
de laboratoriumactiviteiten bij Labonovum Lab 
Services in Limmen gaan plaatsvinden. Hiervoor 
is onlangs een eigen laboratorium ingericht met 
drie analyzers van technologiepartner Siemens 
Healthineers: voor hematologie, klinische chemie 
en immunochemie. “Met deze apparatuur kun-
nen we 80% van de reguliere aanvragen aan; de 
top-20 van de huisarts kunnen we bijna helemaal 
verzorgen. Belangrijk hierbij is te melden dat het 
gros van de testen voor de Hem-Col buis inmid-
dels is gevalideerd.”
Labonovum Lab Services zal zich in eerste in-
stantie richten op de onverzekerde zorg, met het 
aanbieden van bijvoorbeeld life style pakketten 
als totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden. 
Om analyses uit te voeren voor de verzekerde 
zorg dient het lab ISO15189-geaccrediteerd te 
zijn, een pittig en langdurig traject dat inmiddels 
gestart is. In het najaar start ook een studie met 
TNO waar aan de hand van lifestyle parameters 
de effecten van personalized nutrition in kaart 
zullen worden gebracht.

Voorzichtig investeren
Ofschoon Dennis Poland bruist van de ideeën (hij 
is al een eind op weg met de DNA-Col, een buis 
voor de opvang van DNA uit je wangslijmvlies 
met een bewaarvloeistof waarin direct de PCR-
reactie worden gestart zonder eerst het DNA te 
hoeven isoleren), heeft hij toch de discipline om 
zijn bedrijf stap voor stap uit te bouwen, geen 

overdadige investeringen te doen 
als dat niet nodig is. Dat is ook 
het geval voor het laboratorium, 
dat naast analyseapparatuur van 
technologiepartner Siemens Heal-
thineers volledig met tweedehands 
meubilair is ingericht. Ook het 
Medica Pro watersysteem van Elga 
voor het leveren van ultrapuur water 
voor de analyzers en het maken van 
de bewaarvloeistoffen is niet nieuw. 
“In mijn contacten met de leveran-
cier, Veolia Water Technologies, heb 
ik aangegeven dat ik geen budget 
had voor een nieuw systeem. In 
plaats van mij veel succes te wensen 
bij een andere aanbieder hebben 
ze juist heel goed meegedacht in 
wat er dan wel mogelijk was. Het 
refurbished systeem, dat ze hebben 
geïnstalleerd, past in ons budget en 
kon op hele korte termijn worden 
geïnstalleerd waarbij de wensen van 
de klant centraal stonden!”

I N F O R M ATI E

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Labonovum
www.labonovum.nl

Comfortabel urine verzamelen
Het oog van Dennis Poland is ook gevallen 
op de systemen voor de 24-uurs verzame-
ling van urine omdat hier ook veel te ver-
beteren valt. “Ten eerste kunnen ze maar 
drie liter bevatten. Dat is in de meeste ge-
vallen voldoende, maar niet voor mensen 
die bijvoorbeeld plaspillen gebruiken. In 
ons product, de 24hU-Col, dat verkrijgbaar 
is via Greiner Bio-One, gaat vijf liter. We 
hebben dit systeem, een opvouwbare con-
tainer die volgens het ‘bag-in-box’ principe 
is ontworpen, zo gemaakt dat zowel man-
nen als vrouwen comfortabel urine kun-
nen verzamelen. Maar de grootste plus voor de patiënten is dat ze 
niet de met urine gevulde  container naar het laboratorium hoe-

ven te brengen. Dat moet met de huidige 
bokaal wel. Niet omdat het laboratorium 
alle urine nodig heeft, maar omdat ze het 
volume willen weten. Je kunt aan de pati-
ent vragen om dat zelf af te lezen, maar dat 
kan in de praktijk tot uitdagingen leiden. 
Dat kan ook anders door bij uitreiking aan 
de patiënt een pilletje in de container te 
stoppen, dat oplost in de verzamelde urine. 
Als de 24 uur voorbij is, kan de patiënt via 
een ‘fool proof’ methode wat van de urine 
in een vacuümbuisje brengen, en hoeft hij 
of zij alleen het buisje op te sturen. Op het 

lab kan het pilletje worden teruggemeten, zodat je aan de hand 
van de concentratie precies het urinevolume kunt bepalen.”

De 24hU-Col set voor de 24-uurs verzameling van urine 

is verkrijgbaar via Greiner Bio-One.
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Hoge-temperatuur regeling voor biologische opslagvaten

Systeem voor eenvoudige 
rotorwissel
Met het innovatieve g-lock rotorsysteem van Sigma Zentrifugen wordt een 
rotor verwisselen wel heel eenvoudig. Zonder gereedschap of druk op de 
knop. Gewoon de ene rotor optillen en de volgende erin zetten. Nadat de 
centrifuge begint te draaien, wordt de rotor op zijn plaats vergrendeld door 
de centrifugale kracht. Daardoor vervalt de noodzaak tot enigerlei vorm 
van schroefmontage.
Het nieuwe g-lock systeem maakt rotoruitwisseling moeiteloos en is bij 
uitstek geschikt voor labs waar wordt gewerkt met meer dan één rotor. Het 
minimaliseert niet-productieve tijd en bespaart tijd en geld. Behalve ver-
eenvoudigde en effi ci-
ente afhandeling, is het 
systeem uitzonderlijk 
veilig. Onjuist gebruik 
wordt ook voorko-
men door het rotor-
identifi catiesysteem. 
Bovendien is dankzij 
het g-lock-systeem de 
roestvrijstalen centri-
fugeketel eenvoudig te 
reinigen. Dit minimaliseert contaminatierisico’s.
G-lock is leverbaar op de veelzijdige 3 serie centrifuges van Sigma, maar 
komt ook beschikbaar voor grotere modellen.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Standnummer: 7E024

De CryoFill vulautomaten kunnen nu ook worden uitgerust 
met een hoge-temperatuur regeling/alarmering. Deze nieuwe 
software-optie zorgt ervoor dat er stikstofgas in het opslagvat 
wordt geïnjecteerd in situaties waar het deksel van een vat 
te lang open staat en de temperatuur boven in het vat begint 
op te lopen. Door de injectie van het stikstofgas wordt de 
verdamping kunstmatig verhoogd, zodat de temperatuur in de 
nek van het vat weer daalt. Gebruikers kunnen deze regeling 
zelf instellen op een bepaalde temperatuur en tijd van het 
injecteren.
De hoge-temperatuurregeling is vooral handig bij de zo 
genaamde ‘wide neck’ vaten, zoals MVE611, MVE1426, 
MVE1841, TW10K, TW24K en TW38K. Deze optie kan ook 
toegepast worden op oude bestaande CryoFill vaten.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Standnummer: 7C111

Peristaltische pomp
De weinig geluid producerende Minipuls 
3 peristaltische pomp combineert micro-
processorsnelheidsregeling met een stap-
penmotor met hoog 
koppel. Chemisch 
resistente pompkop-
pen, uitgerust met 
tien roestvaststalen 
rollen, zorgen voor 
een soepele, pulsvrije 
fl ow en reprodu-
ceerbare stroom-
snelheden bij hogere 
drukken. Er zijn 
standaard stroomsnelheden (1, 2, 4 of 8 
kanalen) mogelijk van 0,3 μl/min tot 30 ml/
min bij een maximale druk van 0,5 Mpa en 
hoge stroomsnelheden (2 of 4 kanalen) van 
1 ml/min tot 220 ml/min bij een maximale 
druk van 0,3 Mpa. Elke snel verwisselbare 
pompkop accepteert verschillende slangma-
ten, waardoor de multifunctionele pompkop 
een economische keuze is.
WoTS 2018 promotie: koop nu de Minipuls 3 
en ontvang 50% korting op de pompkop.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Standnummer: 7E025
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Nieuwbouw Mercachem 
is opmaat naar servicebedrijf
voor ‘integrated drug discovery’

Met de in augustus dit jaar afgeronde bouw van een nieuwe vleu-
gel bij het hoofdkantoor aan de Kerkenbos in Nijmegen heeft
Mercachem weer voldoende ruimte voor verdere groei. Ook is er 
plek voor de 40 medewerkers die nu nog in een nevenvestiging op de cam-
pus van de Universiteit Nijmegen hun syntheses uitvoeren. Tenslotte biedt 
de nieuwbouw mogelijkheden voor uitbreiding van het servicepakket met 
bio-assays, waarmee de ambitie om uit te groeien tot een ‘integrated drug 
discovery’ servicebedrijf verder gestalte krijgt.

H
ectisch, zo kan je de afgelopen twee jaar 
wel omschrijven voor Mercachem in het 
algemeen, en Kasia Borsuk in het bijzon-
der. Het meest tastbare is de in augustus 

2018 gerede nieuwbouw, die via een loopbrug 
verbonden is met de hoofdvestiging. Zo ongeveer 
gelijk met de start van de bouwwerkzaamheden, 
net na de zomer van 2017, werd bekend dat 
investeringsmaatschappij Gilde Healthcare en 
pensioenfonds PGGM een meerderheidsbelang 
in Mercachem hadden genomen. Deze bedrijven 
hadden even daarvoor ook al het Groningse Syn-
com –voordien de grootste concurrent van Merca-
chem– ingelijfd. Dit effende de weg naar een fusie 
van beide bedrijven tot MercachemSyncom.
Het gros van de medewerkers merkt in de dage-
lijkse praktijk –het draaien van projecten voor 
klanten– nu nog niet veel van de nieuwe constella-
tie. Wie daar meer van mee krijgt is Kasia Borsuk. 
Zij heeft na een carrière van dertien jaar in het lab 

als (senior) chemicus in 2017 de stap gezet naar de 
commerciële kant, waar zij als manager ‘business 
development’ zich onder meer bezighoudt met het 
promoten van het bedrijf en het binnenhalen van 
projecten. “In die hoedanigheid zijn we actief op 
allerlei internationale beurzen en congressen waar 
we ons al als MercachemSyncom presenteren. 
Dat gaat heel natuurlijk. We begeven ons in exact 
dezelfde business. Dat maakt de samenwerking 
ook heel soepel. Ieder heeft nu weliswaar nog zijn 
eigen klanten, maar het idee is om samen nieuwe 
klanten te werven en dan het werk onder te bren-
gen bij het projectteam dat daarvoor het meest 
geschikt is. Of dat dan in Groningen of Nijmegen 
is, is om het even. Als dat proces op gang is ge-
komen, zul je zien dat de samenwerking, die zich 
nu nog vooral op management- en commercieel 
niveau afspeelt, op den duur ook op projectniveau 
gestalte krijgt. Met de 130 medewerkers van 
Syncom in Groningen hebben we nu in totaal zo’n 

300 mensen op de payroll, waarvan 
er 260 chemicus zijn, en daarvan is 
ook nog eens meer dan de helft PhD. 
Hiermee zijn we al een eind op weg 
om onze ambitie waar te maken, om 
uit te groeien tot een van de groot-
ste CRO’s van West-Europa.”
Extra zetje om dat te realiseren is de 
strategische keuze om op den duur 
het servicepakket uit te breiden. 
“We hebben nu veel ‘medicinal che-
mistry’ projecten, medchem-pro-
jecten noemen we ze hier, waarvoor 
we alleen het chemische gedeelte in 
huis doen. De uitvoering van de bio-
assays, waarin wordt getest of de 
door ons gesynthetiseerde en geop-
timaliseerde ‘small molecules’ enige 
mate van biologisch effect hebben, 
ligt bij partners van ons, bij de klant 

LV36 Buchi.indd   64 05-09-18   15:13



65LABVISION  |  #3  |  SEPTEMBER 2018 

of bij partners van de klant. Door 
ook daarvoor onze eigen service in 
te richten kunnen klanten bij ons te-
recht voor het gehele traject tot aan 
fase 1 klinisch onderzoek en kunnen 
wij ons presenteren als ‘integrated 
drug discovery’ servicebedrijf”, 
vertelt Kasia. 

Sterke groei medchem
De focus van Mercachem, dat 
vorig jaar haar twintigjarig bestaan 

vierde, lag in het begin vooral op ‘discovery’, het 
customized synthetiseren van verbindingen in 
opdracht van klanten in met name de farmaceuti-
sche industrie. En dan vooral het moeilijke werk, 
waar die klanten niet de kennis, vaardigheden, 
tijd en/of capaciteit voor hebben. Al snel kwamen 
daar services bij, voor het parallel synthetiseren 
van grote aantallen verbindingen voor referen-
tiebibliotheken (‘parallel’) en voor het opschalen 
van de syntheses (‘process’). Aan de vierde loot 
van het servicepakket, ‘medicinal chemistry’, 
heeft het bedrijf in de afgelopen acht jaar dat 

die service wordt aangeboden het meeste werk 
gekregen. Inmiddels werken zo’n 50 mensen 
aan medchem-projecten. Kasia heeft daar wel 
een verklaring voor: “Een aanmerkelijk deel van 
onze klanten bestaat uit pharma, biotech- of 
farmaceutische startups, die veelal gevormd zijn 
rond een (gepatenteerd) idee over de rol van een 
bepaalde biologische pathway in een bepaald 
ziektebeeld. Ze hebben prima voor ogen wat het 
effect van een geneesmiddel zou kunnen zijn, 
maar missen de organisch-chemische kennis en 
capaciteit om daar verdere stappen in te zetten. 

Senior chemist Harald Veldhuis bij één van de inmiddels zestien Reveleris-systemen (-X2 en -PREP) van Büchi Labortechnik die bij Mercachem worden gebruikt voor het opzuiveren van 

intermediaire reactieproducten.

➞
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En dan heb ik het niet over het synthetiseren 
van een specifieke verbinding, want dan zit je 
al helemaal aan het einde van het proces in een 
medchem-project, dan weet je al wat je wil. 
Bij een medchem-project gaat het juist om de 
stappen ervoor, die je kunt onderverdelen in 
drie fases: ‘hit finding’, ‘hit-to-lead’ en ‘lead 
optimization’, achtereenvolgens het vinden van 
(klassen van) verbindingen die kansrijk zijn voor 
het bedoelde therapeutische effect, het komen 
tot één of meer leads, en het chemisch optima-
liseren voor een zo goed mogelijke werking. Het 
mooie aan dit soort projecten is dat het hier niet 
puur om het inhuren van een stukje chemische 
kennis en vaardigheden gaat, maar dat je veel 
dichter bij de klant staat in zijn proces, veel meer 
meedenkt in mogelijke oplossingen. Uiteindelijk 
maak je het werk af op de oplevering van één of 
meer specifieke moleculen, maar de weg daar 
naar toe is in de medchem-projecten minstens zo 
belangrijk. Aan dat samen optrekken in een pro-
ject, merken we, is steeds meer behoefte. Of dat 
nu voor alle drie de fases is of voor één of twee 
van de drie; dat maakt ons niet uit. Soms komt 
een klant met een hit, die moet worden gevali-
deerd. In andere gevallen kan het een project in 
een latere fase zijn; ze hebben een bepaalde lead 

en wij moeten die optimaliseren. Daarbij kunnen 
we alles uit handen nemen, maar ook support 
bieden, waarbij we een paar van onze mensen op 
een project zetten, die nauw samenwerken met 
de chemici van de klant. Mede door daarbij goed 
te communiceren, te discussiëren en te brainstor-
men kom je tot goede resultaten.”

Je eigen kindje
Ook binnen Mercachem zelf vinden vele inhou-
delijke discussies plaats. Dit wordt gefaciliteerd 
door een portal waar medewerkers hun chemi-
sche vragen en problemen op kunnen zetten en 
waar iedereen kan meedenken over een oplossing 
en zo ‘collective intelligence’ opbouwen. “Daar 
wordt veel gebruik van gemaakt”, vertelt senior 
chemist Harald Veldhuis, die sinds 2001 bij Mer-
cachem werkt, tegenwoordig als groepsleider bij 
‘discovery’, waarbij hij toch nog regelmatig tijd 
vindt om in het lab aan het werk te zijn. “Mijn 
prioriteit ligt bij het leiden van de groep; de pro-
gressie in de gaten houden; kijken wat iedereen 
aan het doen is; hoe het er mee gaat. Als dat 
allemaal loopt kijk ik wat ik zelf nog aan chemie 
kan doen. Meestal zijn het hele snelle reacties 
die ik heb; die zijn binnen een half uurtje klaar. 
Er is dan vaak op dezelfde dag nog tijd om het 

product te zuiveren.”
Dat opzuiveren gebeurt steeds 
vaker met behulp van door Büchi 
Labortechnik geleverde Reveleris X2 
flash chromatografiesystemen, die 
zijn uitgerust met prepacked flash-
kolommen voor eenmalig gebruik. 
Hierbij wordt het reactiemeng-
sel over de kolom geleid, waarbij 
na fractioneren met een zuiver-
der mengsel verder kan worden 
gewerkt. “Een typische synthese 
die we hier uitvoeren bestaat altijd 
uit meerdere stappen. Om aan het 
einde nog een behoorlijke opbrengst 
over te houden en per stap tot een 
goede reactiviteit te komen is het 
essentieel om na elke tussenstap het 
intermediair op te zuiveren, zodat 
je de volgende stap met zo zuiver 
mogelijke uitgangsstoffen kunt 
beginnen. Bij de meeste reacties 
zit je toch met een katalysator, 
nevenproducten die je kwijt wil of 
een stikstofbase die niet makkelijk 
afdampt, dat soort dingen. Dat 
opzuiveringswerk wil je als chemicus 

Sinds augustus 2018 is de nieuwbouw bij Mercachem aan de Kerkenbos in Nijmegen in gebruik.
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het liefst in eigen hand houden, want de com-
pound is toch een beetje je kindje. Dat betekent 
dat je een systeem wilt dat robuust is en eenvou-
dig in gebruik. Voor de normal phase gebruiken 
we silica kolommetjes, zoals de Flash Pure of 
de EcoFlex. Hierbij bepalen we van tevoren aan 
de hand van TLC het geschikte eluens: ligt de 
opgebrachte stip geïsoleerd, of liggen er andere 
vlekjes (onzuiverheden) vlak omheen? Omdat die 
kolommetjes voor eenmalig gebruik zijn, heb je 
er verder geen omkijken naar: je kunt altijd uit-
gaan van dezelfde kwaliteit; de kolom gaat niet 
achteruit. Een ander voordeel is dat je altijd een 
minimale belaadbaarheid van 10% hebt, zodat je 
run in verhouding tot het gebruik van grotere ko-
lommen een stuk sneller is en bovendien minder 
eluens vergt.”

Minder werk voor de fietskoerier
In het geval van lage hoeveelheden wordt een 
ander systeem van Büchi Labortechnik ingezet, 
de Reveleris-PREP. “Dat lag enkele jaren geleden 
nog wat lastig toen we zo’n systeem alleen 
op de hoofdlocatie hadden en nog niet op de 
campus, aan het Toernooiveld. We hadden toen 
de situatie dat er iedere keer een fietskoerier 
met de samples van de campus naar hier moest 
rijden om ze geprept te krijgen. Daar is snel een 
einde aan gekomen omdat ook hierbij geldt dat 
de chemicus volledige controle over zijn of haar 
compound wil houden. Mede door de groei in 
projecten en medewerkers hebben we nu zestien 
van die systemen voor het opzuiveren in gebruik, 

waarvan er voor de verhuizing naar de nieuw-
bouw drie PREP-systemen en vier X2-systemen 
op de campus waren te vinden”, aldus Harald.
Net als bij de zuivering van de intermediaire 
componenten zijn het bij de eindzuivering ook de 
organisch chemici zelf die in de meeste gevallen 
het analytische werk voor hun rekening nemen. 
Dat is een stuk efficiënter dan in de begintijd 
van het bedrijf waar de analytici nog al het 
scheidingswerk voor hun rekening namen. “Voor 
speciale vereisten als zuiverheden van 98 of 99% 
worden onze analytisch-chemici ingeschakeld. 
Maar in veel projecten is een zuiverheid van 90-
95% toereikend. Dat kan iedereen bereiken op 
onze walk in LC-MS systemen met een standaard 
analytische run. Voor zo’n run die typisch een 
half uurtje duurt kan kan je je gewoon inschrij-
ven. En mocht je toch nog analytische uitdagin-
gen tegenkomen, zoals bij chirale scheidingen, 
dan kan je altijd de hulp van je collega-analytici 
inroepen. En dat geldt niet alleen voor de LC-
MS, maar ook voor de Büchi-systemen’, vertelt 
Harald.

Meedenken
Als grootgebruiker van de Reveleris-systemen is 
Mercachem een van de partners van Büchi die 
betrokken is bij productontwikkeling en feedback 
verzorgt vanuit gebruikerservaringen. Zo gaven 
de analytici en organisch chemici input voor het 
gebruik van twee verschillende detectoren in de 
Reveleris: een UV-detector (met drie tussen 200 
en 500 nm instelbare kanalen) en een ‘evapora-

tive light scattering’ ELS-detector. 
“Een ELSD is sowieso handig voor 
het detecteren van verbindingen 
zonder chromofore eenheden. Maar 
ook in een project waar ik momen-
teel aan werk komt deze detectie-
techniek van pas. Bij dit project 
hebben we namelijk te maken met 
polymeriseerbare eenheden. Die wil 
je liever niet aan UV blootstellen, 
want dan gaan ze misschien kapot. 
Bij de prep-systemen die we met 
basisch eluens gebruiken, dus met 
ammoniumbicarbonaat als buffer-
systeem, gebruiken we de ELS-de-
tector juist niet, want dat geeft toch 
een bepaalde ruis in het signaal. Al 
is dat geen ongeschreven wet, want 
als je geen chromoforen hebt of 
een polymeriseerbare unit, dan heb 
je hem toch nodig. Met dat extra 
signaal vanwege het zout valt dan 
wel te dealen: het is immers geen 
onzuiverheid in je materiaal.”

Breed gebruikt
Waar de prep-systemen inmiddels 
bedrijfsbreed worden gebruikt, ziet 
Harald dat de X2-systemen ook 
door steeds meer organisch-chemici 
worden omarmd, al is dat zeker nog 
niet door iedereen. “Chemici zijn 
in het algemeen vrij conservatief 
in het omschakelen naar nieuwe 
systemen; werken het liefst met 
systemen die ze kennen, waar ze 
ervaring mee hebben. Wij laten hen 
daarin overigens vrij; leggen geen 
druk op om dit of juist wat anders te 
gebruiken, zolang het maar goede 
resultaten oplevert, die voldoen aan 
de standaarden. En dat lukt hier 
meer dan prima!”

I N F O R M ATI E

Büchi Labortechnik
www.buchi.com

Mercachem
www.mercachem.com

www.merchachemsyncom.com

Op basis van jarenlange ervaring met de Reveleris X2-syste-

men gebruiken de chemici bij Mercachem in het algemeen 

niet de injectiepoort. “Het komt nogal eens voor dat we 

chromatografietechnisch niet-ideale systemen hebben om te 

gaan zuiveren en als je dan iets opbrengt en het loopt door 

die dunnen kanaaltjes en het kristalliseert uit, dan ben je weer 

heel veel tijd kwijt met spoelen. Dus daarom hebben we vaak 

een kolom buiten het systeem hangen en dan brengen we het 

rechtstreeks op op de kolom”, zegt Harald Veldhuis.

De nieuwste Rotavapor van Büchi, de R-300, wordt ook al 

gebruikt bij Mercachem.
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Cell Culture Rocks!

When you have the right gear    
Greiner Bio-One. For the best performance.

 Greiner Bio-One B.V.      Greiner Bio-One BVBA
 A.Einsteinweg 16  -  2408 AR  -  Alphen aan den Rijn   Leuvensesteenweg 248D  -  1800 Vilvoorde
 Tel : 0172 42 09 00   |   email: info.nl@gbo.com    Tel: +32 2 461 09 10    |  email: info@be.gbo.com www.gbo.com

registreer gratis via:
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Nieuwe GC×GC
thermische modulator
Tijdens WoTS kan je op de stand van Da Vinci Laboratory 
Solutions kennis maken met een nieuwe thermische modulator 
voor een GC×GC systeem: de DVLS GC2 Modulator. Door een 
speciale thermo-elektrische koeling met een Peltier-element 
in plaats van met vloeibare stikstof of CO2 bespaar je op 
gebruikskosten, onderhoud en labruimte. De ruimtebesparing 
is mogelijk omdat er geen cryovat nodig is en de DVLS GC2 
modulator bovenop de GC geïnstalleerd wordt. De modulator 
is geschikt voor elk GC-platform en moduleert C2 tot C40+ 
verbindingen. 
Diverse testen tonen aan dat DVLS GC2 Modulator toegepast 
kan worden voor onder meer diesel, VOC’s en essentiële oliën. 
Diesel is een mengsel van koolwaterstoffen dat voornamelijk 
bestaat uit alkanen, naftenen en aromatische koolwater-
stoffen. De analyse van de dieselcomponenten is essentieel 
voor de evaluatie van de oliekwaliteit. De resultaten van een 
tweedimensionale GC-analyse met de GC2 modulator van 
diesel tonen aan dat het dieselmonster bestaat uit alkanen en 
aromatische verbindingen. 
Vluchtige organische stoffen (VOC’s) zijn organische verbin-
dingen met een smeltpunt lager dan kamertemperatuur, een 
kookpunt tussen 50 en 260 °C en een verzadigde dampspan-
ning van meer dan 133,32 Pa bij kamertemperatuur. Aan-
gezien VOC’s veel giftige stoffen bevatten, zoals benzeen, 
aldehyden en halo-alkanen, is het belangrijk om VOC’s te 
controleren.
Etherische rozenolie, ook wel bekend als ‘vloeibaar goud’, 
is een van de meest waardevolle essentiële oliën. Het wordt 
samengesteld uit honderden componenten, waaronder 
terpeenalcoholen, esters, ethers en aldehyden. Om de com-
ponenten van etherische rozenolie beter te bepalen is een 
tweedimensionaal GC×GC-MS systeem op basis van de DVLS 
GC2-modulator gebruikt om de specifi eke samenstelling en het 
relatieve gehalte te bestuderen. Vraag de application notes 
aan voor meer informatie over deze testen.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Standnummer: 7E033

Multiplex immunoassay
Met de Evidence Investigator 
immuno-analyzer van Randox 
Research introduceert BioSPX 
multiplex immunoassay testing 
in je laboratorium. De compacte 
Investigator maakt gebruik van 
de prijswinnende Biochip-tech-
nologie, die het detecteren van 
een compleet array aan eiwitten 
vanuit één enkel sample mogelijk 
maakt.
Met antilichamen en reagentia 
van zeer hoge kwaliteit en een 
gevoelige chemiluminescente 
reactie, meet het systeem de 
parameters die je specifi ek voor 
je research nodig hebt. Een brede 
range aan Biochip arrays in de 
onderzoeksgebieden immunolo-
gie, oncologie, cardiovasculair, 
metabolisch & voeding en sport 
& oefening zijn beschikbaar, 
waardoor de fl exibiliteit van 
dit systeem groot is. Randox 
heeft dan ook het meest diverse 
testmenu van alle leveranciers 
in deze markt. De workfl ow van 

de semi-automatische analyzer 
maakt het bovendien mogelijk 
om met zeer kleine monstervo-
lumes 2.376 testen per uur uit te 
voeren. De Evidence Investigator 
versterkt met de kracht van een 
volledig patiëntprofi el uit één 
sample je onderzoek.

BioSPX
www.biospx.com/evidence-

investigator.html

info@biospx.com

Standnummer: 7D048

Drukverdeler voor SPE
De Aspec Positive Pressure Manifold drukverdeler voor vaste fase-
extractie (SPE) biedt uniforme en consistente fl owsnelheid voor 
de clean-up van monsters met lage of hoge viscositeit, waardoor 
de reproduceerbaarheid wordt verbeterd. Het apparaat is geschikt 
voor 1 ml, 3 ml en 6 ml ‘tabbed’ of ‘tabless’ kolommetjes en 
96-wells platen.
De Aspec Positive Pressure Manifold drukverdeler voorziet in een 
kosteneffectieve benadering van automatisering voor klinische, 
forensische en voedsel testlaboratoria. 
Het is ook een ideale keuze voor SPE 
clean-up voorafgaand aan LC-MS voor 
bioanalyse.
WoTS 2018 promotie: 100 cartridges 
of een 96-wells plaat gratis bij aanschaf 
van de Aspec. 

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Standnummer: 7E025
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Welke flash-kolom
past het best bij je applicatie?

Flash-chromatografie is een eenvoudige, vaak geautomatiseerde opzuive-
ringstechniek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stationaire vaste 
fase (kolom) en een mobiele vloeistoffase. De juiste keuze van solventen en 
kolom zijn van groot belang om de scheiding tot een succes te maken. In 
dit artikel wordt een stappenplan behandeld die je helpt met het maken 
van de juiste kolomkeuze.

D
e keuze van de kolom bij flash-chromatografie hangt 
af van de fysische eigenschappen van de compo-
nenten die je op wilt zuiveren. Dat begint bij het 
bepalen van welke chromatografie methode je wilt 

gebruiken: normal phase chromatografie of reversed phase 
chromatografie.
Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de oplosbaar-
heid van je componenten. Indien ze oplosbaar zijn in apolaire 
solventen, dan is normal phase chromatografie de beste optie. 
Zijn ze daarentegen oplosbaar in een alcohol of water, dan is 
reversed phase chromatografie de aangewezen techniek. 

Stationaire fase
De te kiezen stationaire fase hangt af van de polariteit van de 
component. Indien de keuze op normal phase valt, dan is een 
studie met TLC (dunne laag chromatografie) aan te raden, om 
uit te maken met welke solventen je het beste scheiding kunt 
bewerkstelligen. 
De normal phase chromatografie heeft als voordeel dat organi-
sche solventen vaak vluchtig zijn en daardoor gemakkelijk zijn in 
te dampen na de opzuiveringsstap. Daarnaast zijn de kolommen 
veelal gunstig geprijsd. Een nadeel is dat organische solventen 
relatief duur zijn in aanschaf en slecht zijn voor het milieu.
Voor reversed phase kan je zowel TLC als HPLC gebruiken voor 
optimalisering van de scheiding. Een voordeel hier is dat je 
vaak gebruik maakt van goedkope solventen en de kolommen 
geschikt zijn voor hergebruik.
Componenten kunnen ook worden geclassificeerd in groepen. In 
de tabel is een overzicht weergegeven van een aantal veelge-
bruikte componentgroepen en de mogelijke stationaire fasen.

Nog meer keuzemomenten
Ook de volgende parameters zijn van belang om te komen tot 
een optimale kolomkeuze:

Irregulaire of sferische deeltjes
Irregulair materiaal is vele malen goedkoper dan sferisch 
materiaal. Dit heeft te maken met het productieproces. Indien 
er bij de optimalisering voldoende resolutie wordt verkregen, 
volstaat het gebruik van irregulair materiaal. Bij kritische 
scheidingen kan er beter met sferisch materiaal gewerkt 
worden.

Deeltjesgrootte
Hoe kleiner de deeltjes des te beter zal je scheiding zijn. Je 
moet echter wel rekening houden met tegendruk. Sommige 
flash-systemen kunnen maar een beperkte tegendruk aan. Ook 
voor de hardware van de flash-kolommen geldt dat ze een 
maximale drukbestendigheid hebben.

Poriegrootte
De poriegrootte wordt weergegeven in Ångström (Å). Voor 
kleine moleculen volstaat een poriediameter van 50 tot 100 
Å. Echter voor de scheiding van grote moleculen (bijvoorbeeld 
peptiden en eiwitten) gebruik je doorgaans een poriegrootte 
die ligt tussen 200 en 400 Å.

Oppervlakte
Het oppervlakte is gerelateerd aan het aantal, diameter, en vo-
lume van de poriën en wordt weergegeven in m2/g. Bij een gro-
ter oppervlak is er meer interactie mogelijk tussen dragermate-
riaal en de component, wat leidt tot een hogere belaadbaarheid 
van de kolom. Het is van groot belang om de maximale 
beladingscapaciteit te benutten. Hierdoor is het mogelijk om de 
methode te optimaliseren naar de correcte kolomdimensie.De te kiezen stationaire fase hangt af van de polariteit van de component.
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Er zijn tegenwoordig materialen verkrijgbaar met zeer hoge 
beladingscapaciteit (tot 30% van de massas van het packings-
bed). Door hier optimaal gebruik van te maken bespaar je niet 
alleen tijd (kortere run), maar –nog belangrijker– ook kosten 
van de solventen. Daarnaast is het mogelijk om met kleinere, 
en dus goedkopere, kolommen te werken. Uiteraard moet bij 
maximale belading voldoende resolutie aanwezig zijn tussen 
de component en de onzuiverheden. 
Voor gecoate kolommen (reversed phase) geldt overigens een 
lagere maximale belaadbaarheid. Deze ligt veelal tussen de 3 
en 5%. Dit is het gevolg van het feit dat een gedeelte van het 
oppervlak is bezet door functionele groepen.

Keuzehulp
Veel bedrijven hebben tools ontwikkeld die je helpen om tot 

de keuze van de juiste kolom te komen. Een voorbeeld hiervan 
is de recent geïntroduceerde ‘FlashPure Scout’ tool van Büchi 
Labortechnik. Deze tool, die oplossingen genereert op basis 
van de ruim 170 verschillende kolommen in het Büchi-as-
sortiment, kan op twee manieren worden gebruikt. Ingeven 
van het bestelnummer geeft een overzicht van alle relevante 
eigenschappen van de betreffende kolom. De optie ‘configu-
reer’ brengt je via de selectie van verschillende opties tot de 
optimale keuze voor je toepassing.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

https://flashpurescout.buchi.com

www.barts-blog.net

Sinds kort kan je via Bart’s blog (www.barts-blog.net) allerlei praktische tips over chromatografie vinden, 

waaronder de keuze van flash-kolommen. Deze blog is een initiatief van Bart Denoulet, Business Area 

Manager Purification bij Büchi Labortechnik AG, die al meer dan 35 jaar ervaring heeft in chromatografie 

en opzuivering. De man op de foto is Peter Näf, een collega van Bart in het ‘Purification team’. 
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Met de ‘FlashPure Scout’ tool kan de optimale keuze 

worden gemaakt voor de te gebruiken flash-kolom voor het 

opzuiveren van een bepaalde component.

Component Si C18 Amino Diol
Alkaloïden X X X

Aminozuren X

Aromaten X X X X

Carbohydraten X X

Drug intermediates X X

Geneesmiddelen X X X

Flavonoïden X

Glycosiden X X X

Isomeren X X

Lipiden X X

Lignanen X X

Component Si C18 Amino Diol
Polyfenolen X X

Saponinen X X

Steroïden X

Tannines X

Terpenen X X X

Vitamines X X X X

Xanthones X X X

Peptiden (< 5000 u) X X

Oligonucleotiden (< 5000 u) X

Nucleosiden/-tiden X

Secundaire metabolieten X

Selectiehulp Stationaire Fase
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EEN GOED GEVOEL …

… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkast-
elektronica 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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Veilig en comfortabel vloeibare stikstof aftappen

Multi-Mode microplate reader
De nieuwe Synergy LX multimode microplate reader van Biotek biedt multi-
mode detectie voor de prijs van een single-mode systeem. De reader is uitge-
voerd met een groot touchscreen voor eenvoudige bediening. Het hoogwaar-
dige optische ontwerp garandeert uitstekende data in absorptiemetingen, 
fluorescentie- en luminescentie-detectiemodi, waardoor veel assays mogelijk 
zijn, zoals nucleïnezuur- en eiwitkwantificering, ELISA, BCA, Bradford en 
diverse assays met levende cellen. Handig daarbij zijn de eenvoudig te verwis-
selen filtercubes. Directe gegevensweergave alsmede uitvoer naar een USB-
flashstation, printer of Gen5-software, maakt de Synergy LX tot een veelzijdig 
werkstation. Net zoals de andere modellen uit de Synergy serie zijn de readers 
te upgraden waardoor later andere detectiemodi kunnen worden toegevoegd. 
Ook zijn ze geschikt te maken voor micro-volume metingen.
Tot eind december geldt een lage introductieprijs en wordt er gratis een fluo-
rescentie filtercube bij geleverd.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

Standnummer: 7D048

De CryoSafe is een vulautomaat voor het 
automatisch afvullen van een drukvat in 
vaste opstelling. Dit afvullen kan volau-
tomatisch op niveau of getimed starten. 
Met deze CryoSafe vulunit in een cryo-
bank functioneert dit vullen alsof het 
een biologisch opslagvat is en kan het 
meelopen in de afgas en het simultaan 
(cascade) vulsysteem. Zo bespaar je in 
je vloeibare stikstof verbruik terwijl je 
altijd beschikking hebt over vloeibare 
stikstof op een veilige lage werkdruk 
van 1,5 bar.
De CryoSafe is van een speciale blok-
keerknop voorzien om alle functies tij-
delijk uit te schakelen (tijd is instelbaar), 
zodat je met andere apparatuur kan 
doorwerken zonder dat dit beïnvloed 
wordt door de vulautomaat. Zo voorkom je bijvoorbeeld 
verstoringen door drukschommelingen en trillingen bij een 
elektronenmicroscoop vanwege het vullen van de druktank 
met vloeibare stikstof.
Ook kan de unit worden voorzien van een dodemans vulknop 
voor het veilig handmatig aftappen van vloeibare stikstof 
voor het vullen van open dewars. Bij deze functie kan ook een 
roestvrijstalen vulkast met lekbak en plexiglas deuren worden 

geleverd die het vullen van kleine open dewars nog veiliger 
maakt. De CryoSafe kan op alle merken en typen druktanks 
worden gemonteerd.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Standnummer: 7C111
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X-pert in laboratoriumapparatuur
SALM EN KIPP

+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl 

www.salmenkipp.nl 

120 jaar SALM EN KIPP
1 oktober 1898 – 1 oktober 2018

‘Bakkie doen?’

Even geen contact via webinars, e-mail, 
telefoon of WhatsApp. 

Tijdens de WoTS 2018 komt u gezellig even een 
bakkie doen. Gewoon even bijpraten. Standnr. 7E024

1 oktober 1898 – 1 oktober 2018

Centrifugale evolutie
Van een water aangedreven centrifuge in 
1904 naar zo uit te nemen G-lock rotoren 
anno 2018.

Ach weet je nog…
… toen de WoTS nog
Het Instrument heette.

Amsterdam 1898,
Salm met een oranje sausje
Wilhelmina wordt ingehuldigd als Koningin. 
Nog belangrijker: G.B. Salm opent zijn eerste 
zaak.

Hoe is die vreemde 
naam ontstaan?
In 1932 is de overname van de 
fi rma Kipp door Salm voltooid. 
Zo dus.

Moderne transportmiddelen
In 1925 werd de eerste auto gekocht, maar “…
de meerdere bezoeken leidden nog niet direct tot 
meerdere bestellingen.”

Handen schudden buiten 
het lab
Sinds 2006 doen wij verkoop en 
onderhoud aan handschoenkasten. 
Ook buiten het lab.
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Sale:  
Chromabond HLB kolommen voor SPE

Het isoleren van hydrofiele compo-
nenten uit polaire matrices is een 
uitdaging omdat deze vaak niet 
worden vastgehouden op C18/C8-
gemodificeerd silica of op hydrofobe 
polymere adsorbentia. Als oplossing 
heeft Macherey-Nagel Chromabond 
HLB ontwikkeld. Da Vinci Laborato-
ry Solutions biedt deze kolommen 

aan tegen een speciale WoTS actieprijs. Deze actie is geldig 
vanaf 03-09-2018 tot en met 31-12-2018 voor eindverbrui-
kers in Nederland en België. 
Voordelen van Chromabond HLB zijn:
• Toepasbaar voor een breed scala aan analyt polariteiten.
• Verbeterde retentie voor polaire verbindingen.
• Hoge capaciteit en uitstekende prestaties.
Vraag de actieflyer en/of de Chromabond HLB catalogus aan 
via 010-258 18 78 of bezoek de stand van Da Vinci Laboratory 
Solutions in hal 7 op de WoTS. 
Vergeet niet bij plaatsing van een order ‘WOTS’ te vermelden 
om gebruik te kunnen maken van de speciale actieprijs.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

supplies@davinci-ls.com

Laatste ronde sale incubatoren!

PHC Europe biedt een Large Scale CO2 
incubator aan met een aantrekkelijke 
korting tot maar liefst 40%!

Kenmerken van de MCO-80IC-PE zijn:
• 851 liter
• Infrarood CO2 sensor
• P.I.D.-control 
• InCu Safe binnenwerk
•  Instelbare relatieve luchtvochtigheid
• SafeCell UV (optie)
• Verstelbare shelfs (5)
• Doorvoerpoorten

Wil je ook van deze korting profiteren? 
Vraag dan nu –onder vermelding van 
LABVISION– een offerte aan. Wees er 
snel bij, want op = op!

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical

biomedical.nl@eu.phchd.com

Magneetroerder met verwarming
Zolang de voorraad strekt koop je een krachtige nieuwe Salm 
en Kipp magneetroerder met verwarming voor een zeer lage 
prijs. Het betreft de met verwarming uitgeruste magneet-
roerder X-1350 met een temperatuurbereik tot 550 °C. De 
met een PID controller geregelde magneetroerder heeft een 
hoge capaciteit van maximaal 20liter. Het artikelnummer is 
SK813223020263.

De prijs voor de mag-
neetroerder is slechts
€ 444, waar die normaal 
€ 675 is. Deze lage prijs 
is geldig zolang de voor-
raad strekt, en exclusief 
BTW en verwijderings-
bijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Goedkoop 
dispenseren
De Dispensman dispenseert de 
benodigde vloeistof met een snelle, 
eenvoudige en nauwkeurige volume 
instelling. Vloeistofverlies wordt 
tegengegaan met de recycleposi-
tie en de recirculatieklep voor het 
reinigen van de lucht. Het anti-
druppelsysteem 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 ver-
binden met verschillende flessen om 
bijna elke vloeistof voor verschil-
lende toepassingen af te geven. 
Dispensman is beschikbaar voor 2,5, 
5,0, 5, 10, 25 en 50 ml.

WoTS-promotie: koop nu een Dispensman en krijg de 
tweede voor de helft van de prijs!

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com
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Vloeibare stikstof (druk)vaten
Cryo Solutions heeft een groot aantal gebruikte vloeibare 
stikstof vaten beschikbaar voor koop, huur en huurkoop tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen. Deze vaten kunnen voor korte en 
langere periodes worden gehuurd en na deze huurperiode als-

nog met extra korting aangeschaft 
worden. Het betreft aluminium 
vloeibare stikstof opslagvaten met 
of zonder afnamehevel en slang, 
met inhouden van 20, 25, 30, 35 en 
50 liter.
Tevens zijn drukvaten verkrijgbaar 
in de grootte van 120, 160, 180, 
200, 230, 240, 250 en 600 liter 
met een werkdruk die varieert van 
1,5 – 4 bar voor vloeistofafname 
of hogere druk voor gasvormige 

afname. De drukvaten zijn voorzien van een cryogene slang 
voor directe aansluiting of een handafname slang met handvat 
en fasescheider.
Bij deze stikstof vaten kunnen ook alle benodigde veiligheids-
artikelen worden geleverd. Indien door Cryo Solutions ook de 
leveringen van vloeibare stikstof uitgevoerd mogen worden, 
kan dit nog een additionele korting opleveren.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Speciale demokorting voor  
VUV-detector
Uit haar demonstra-
tievoorraad biedt 
Da Vinci Laboratory 
Solutions een VGA-
100 GC detector aan 
tegen een aantrek-
kelijke prijs. Deze 
universele detector 
levert via vacuüm 
ultra violette (VUV) 
absorptiespectro-
scopie een unieke 
identificatie van com-
plexe verbindingen, 
inclusief deconvolutie van isomeren.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Da Vinci Labora-
tory Solutions op 010-258 18 78.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Laboratoriumschudder
Zolang de voorraad strekt koop je een nieuwe Salm en Kipp 
laboratoriumschudder voor een zeer lage prijs. Voorzien van 
timer/continu modus, capaciteit van 7,5 kg en aparte LCD 
displays voor snelheid en tijd. 

Er zijn twee versies verkrijgbaar: 
•  Schudder X-3120 met lineaire, 

heen-en-weer, schudbeweging en 
een snelheid van 100 tot 350 tpm 
(artikelnummer: SK831010060263).

•  Schudder X-3110 met orbitale, 
ronddraaiende, schudbeweging en 
een snelheid van 100 tot 500 tpm 
(artikelnummer: SK832010060263).

Voor beide schudders is de prijs slechts € 614,50, waar die 
normaal € 935 is. Deze lage prijs is geldig zolang de voorraad 
strekt, en exclusief BTW en verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Supersnel 96-kanaals 
pipetteersysteem
Met de PlateMaster is het ongelofelijk snel werken: het vul-
len 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.

WoTS-promotie: koop de Gilson 
Platemaster en ontvang voor
€ 1.000 aan Diamond Tips.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com
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AGENDA78

Seminars en expedities 
tijdens WoTS 2018

De bezoekers van World of Laboratory kunnen aan de vol-
gende X-peditions (een tour langs een aantal stands waarbij 
op interactieve wijze kennis wordt overgedragen) deelnemen:
• X-pedition Trending Topics in Food & Beverage
• X-pedition Trending Topics in Life Science
• X-pedition Veiligheid op het lab
• X-pedition Kalibratie en Kwaliteit

Aan iedere X-pedition is een bijpassend seminar gekoppeld, 
waarbij eindgebruikers en deskundigen aan het woord zijn.

Alle seminars op een rijtje:

Fotonica: toekomst of een kans voor nu?, dinsdagochtend 2 
oktober
Fotonica wordt gezien als sleuteltechnologie voor de 21ste 
eeuw. Hoe speelt fotonica een rol in het laboratorium en op 

welke manier gaat dit zich de komende 
jaren ontwikkelen?

Veiligheid op het lab, 
dinsdagochtend 2 

oktober
Tijdens dit seminar 

wordt duidelijk 
waarom het zo 
belangrijk is 
om veilig te 
werken op het 
laboratorium 
en welke risico’s 
je tegen kunt 

komen.

VAP seminar, dins-
dagmiddag 2 oktober
Het symposium van 

de VAP (Vereniging 
Analisten Patholo-
gie) heeft als onder-

werp predictive markers, en dan speciaal 
toegespitst op de volgende organen: long, mamma, huid en 
lymfatisch systeem.

Kalibratie & kwaliteit, woensdagochtend 3 oktober
Diverse sprekers nemen je mee in de actuele ontwikkelingen 
rondom accreditatie, kalibratie en normeringen. Specialisten 
en ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaringen.

Trending topics in life science, woensdagochtend 3 oktober
In aansluiting op de X-pedition Trending Topics in Life Science 
gaan experts in op de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van life science, en dan met name celbiologie.

The toilet flush: the next big opportunity in resource mi-
ning, woensdagmiddag 3 oktober
Momenteel vindt er in (afval)waterland een verschuiving 
plaats van energie grootverbruiker naar energie en grond-
stoffen terugwinning uit afvalwater. In dit seminar wordt 
ingegaan op ontwikkelingen op dat gebied en de kansen die 
die met zich meebrengen.

Trending topics in food & beverage, donderdagochtend 4 
oktober
Specialisten en ervaringsdeskundigen gaan in op actuele 
ontwikkelingen rondom food & beverage. Niet alleen ana-
lysetechnieken maar ook onderwerpen zoals voedselfraude 
komen aan de orde.

Lab 4.0, laboratorium van de toekomst, donderdagmiddag 4 
oktober.
Saskia Reichert van de Technische Universität Dresden, laat in 
haar lezing zien hoe digitalisering, miniaturisering en automa-
tisering het slimme lab van de toekomst vorm geven. 

www.wots.nl

Meetonzekerheid met de 
nieuwe NEN 7779
In juni is de nieuwe versie van de norm NEN 7779 over 
meetonzekerheid verschenen. De norm heeft de bepaling van 
de meetonzekerheid nu helemaal afgestemd op de praktijk 
van de chemische laboratoria. Om laboratoria in de gelegen-
heid te stellen om kennis te nemen van de inhoud van de 
nieuwe norm, organiseert QAducation op 22 november in 
Breda de eendaagse cursus ‘Meetonzekerheid met de nieuwe 
NEN 7779’.
De cursus is bedoeld voor iedereen die zich in het chemische 
laboratorium bezighoudt met de bepaling van de meetonze-
kerheid. En dan speciaal voor de medewerkers van laboratoria 
waar de meetonzekerheid reeds eerder is ingevoerd, maar 
waar het gevoel is ontstaan dat het beter en efficiënter kan, of 
waar men met de oude methode tegen problemen aanloopt.
De cursus zal worden gegeven door Dr. Jo Klaessens die als 
voorzitter van het schrijversteam betrokken was bij het op-
stellen van de nieuwe norm.

www.qaducation.nl
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Met de Evidence Investigator van Randox Research introduceert 
BioSPX multiplex immunoassay testing in uw laboratorium. Deze 
compacte analyser maakt gebruik van prijswinnende Biochip 
technologie, welke het detecteren van een compleet array aan 
eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk maakt.

DVLS GC2 Modulator voordelen:

•  Gebaseerd op thermo-elektrische koeling

•  Modulair design geschikt voor elk GC platform

•  Uitstekende prestatie tot zelfs C2-verbindingen

•  Snelle modulatie binnen  ≥ 2 s

•  Besparingen op gebruikskosten, onderhoud en labruimte

•  Inclusief software modules voor data verwerking, 
 aansturing en � ow berekeningen

•  Besparingen op gebruikskosten, onderhoud en labruimte

GCхGC analyse

 met een thermische modulator

Bezoek ons
 in 

Hal 7 tijdens 

WoTS 2018. 

Da Vinci Laboratory Solutions introduceert tijdens WoTS de 

DVLS GC2-modulator: de eerste tweetrapsmodulator voor GCхGC 

op basis van thermo-elektrische koeling (TEC). 

De TEC-techniek elimineert de noodzaak voor cryogene koeling 

en maakt modulatie mogelijk van C2 tot en met C40+.

www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency
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Visit us at WOTS!

Hall 8 

standnr. 

8B060

EXCELLENCE IS

Intuitive Sensor  
Management

© 2017 Hamilton Company. All rights reserved.

Hamilton Bonaduz AG
CH-7402 Bonaduz, Switzerland

contact.pa.ch@hamilton.ch
www.hamiltoncompany.com

The New ArcAir App: One Tool for  
Sensor Management and Documentation

 ● Wireless configuration and calibration
 ● Common interface for mobile, tablet, and PC
 ● Automated validation and documentation

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

labvision
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Toponderzoek 
kinderoncologie
krijgt gestalte in nieuwbouw Prinses Máxima Centrum

GC-ANALYSE
Vliegende start AmSpec
met kant-en-klare GC-applicaties

ORGANISCHE CHEMIE
Nieuwbouw Mercachem is opmaat naar
servicebedrijf voor integrated drug discovery

VOEDSELANALYSE
Nutrilab gaat samen met klant
voor veilig en gezond voedsel
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