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‘I am an organoid’
‘Er groeit een kloof tussen onderzoekers
met en zonder subsidie’. Dat is één van de
boodschappen die Belle Derks en Martijn
Wieling, voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van ‘De Jonge Akademie’ –een
vijftigtal door de KNAW benoemde jonge
topwetenschappers–, in een in de NRC
van 3 februari 2019 geplaatste ingezonden brief meegaven. Dit als reactie op de
enige weken daarvoor verschenen Wetenschapsbrief ‘Nieuwsgierig en betrokken; de
waarde van wetenschap’, waarin de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, haar
visie geeft op wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek.
Naast de vanwege het groeiend aantal
studenten steeds grotere spagaat tussen
onderwijs geven en wetenschap bedrijven
stoort hen vooral de manier waarop het
overheidsgeld voor onderzoek via NWO
wordt verdeeld. Op de eerste plaats betreft
dat het tijdvretende aanvragen van onderzoeksgeld, dat met een honoreringspercentage van 10 tot 15% voor de meesten
vergeefse moeite is. De groepen die daarin
wel slagen zijn vaak de meest excellente
groepen. Die groepen krijgen daardoor ten
opzichte van minder excellente groepen
relatief steeds meer geld en middelen om
nog meer en nog beter onderzoek te kunnen doen. Dus ook in het academische
wereldje is er een groeiende kloof tussen
‘arm’ en ‘rijk’.
In deze editie van LabVision hebben we
een verhaal over het Hubrecht Institute,
een plek waar het wemelt van de excellente onderzoekers, die voor menig project
ook uit de ruif van NWO zullen eten. Maar
het gaat denk ik te ver om daar een een-
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op-een koppeling tussen te leggen. Allereerst boort dit KNAW-instituut –net als de
meeste onderzoeksinstituten– nog tal van
andere geldbronnen aan. En heeft daarin
nog een extra plus via de succesvolle fondsenwerving door de Stichting ‘Vrienden
van het Hubrecht Instituut’.
Topinstituten als het Hubrecht profiteren
wel steeds meer van het vliegwiel, van
‘excellent dat excellent aantrekt’. Wat dat
betreft kan je wel de parallel trekken met
grote voetbalclubs. Iedere speler wil bij
Barcelona spelen. Niet per se om het geld
(bij andere clubs verdien je zelfs meer),
maar omdat je daar in één van de beste
teams zit, met de beste faciliteiten, met de
grootste kans op winnen. En net als in de
voetballerij zie je ook bij wetenschappelijke topinstituten een soort van transfers:
onderzoekers of zelfs hele groepen komen
bij het Hubrecht, en soms vertrekt er ook
weer eentje.
Geld is er trouwens nooit genoeg. Niet bij
het Hubrecht, niet bij Barcelona. Voetbalclubs pakken dat handig aan door ‘merchandising’. Na aankoop van een nieuwe
topper gaan er in ‘no time’ miljoenen
shirts over de toonbank.
Via de ‘Vrienden van’ kan je voor € 750
wandvullende foto’s van microscoopopnamen kopen. Prachtig, maar wel aan de
prijs. Waarom ook geen shirts, met leuke
ontwikkelingsbiologieteksten als ‘I am
an organoid’. Dat is eens wat anders dan
‘Messi’ of ‘Frenkie’!
Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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Eerste zeewier
processing lab ter
wereld in Petten

Kennisquiz
prijswinnaars WoTS
Ook tijdens de afgelopen WoTS (oktober 2018)
was er weer de traditionele kennisquiz in de
stand van Greiner Bio-One. Door middel van een
vijftal meerkeuzevragen werden de bezoekers
door de stand geleid op zoek naar antwoorden.
Deelnemen was zeker de moeite waard want uit
alle goed ingevulde formulieren werd iedere dag
een winnaar van een ‘beats by dre’ draadloze
koptelefoon, passend bij het thema ‘Cell Culture
Rocks!’, getrokken. Daarnaast werd er ook nog
een koptelefoon verloot onder onze actieve social
media volgers.
www.gbo.com

Eind vorig jaar is bij ECN part of TNO in Petten een laboratorium voor zeewier processing
geopend. De ingebruikname van dit laboratorium
is een eerste stap naar verdere ontwikkeling
van technologieën voor het omzetten van deze
biomassa naar groene brand- en grondstoffen.
Zeewier biedt enorme mogelijkheden om als
duurzame bron een groot aandeel te spelen in
de energietransitie. Wereldwijd is dit het eerste
laboratorium dat dusdanig is opgeschaald dat per
dag tot 50 kg zeewiernat kan worden verwerkt.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van ondermeer
een filmverdamper en vriesdroger van Büchi
Labortechnik.
Het laboratorium bestaat uit flexibel in te zetten
testfaciliteiten, waarmee nieuwe verwerkingsmanieren van zeewier naar biobrandstoffen en
groene grondstoffen kunnen worden ontwikkeld .
In het lab wordt het zeewier uit elkaar gehaald en
gesplitst in suikers, eiwitten en mineralen waarna
deze worden opgewerkt tot halffabrikaten. In het
lab kunnen grondstoffen worden geproduceerd
voor bijvoorbeeld duurzame plastics, textiel,
zoetstoffen, anti-oxidanten en mineralen.
Het nieuwe laboratorium stelt TNO in staat om
samen met bedrijven en andere kennisinstellingen een impuls te geven aan de energietransitie
en de vergroening van de chemiesector. ECN part
of TNO voert samen met het NIOZ (Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en
de WUR het project ‘Plantaardige Biomassa uit
Zee’ uit voor de Provincie Noord-Holland.
www.tno.nl

De winnaars van de Greiner Bio-One kennisquiz van de afgelopen WoTS, met vanaf linksboven met de klok
mee : Mireia Bernabe Kleijn, Nicole Hoebers, Maltie Baidjnath Misier, Nancy Schuurman en Erik Nijboer.
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50

jaar
Heron-reeks voor
laboratoriumboeken
John van
de Willik
overhandigt
het oudste
boek uit de
Heron-reeks
aan Elisabeth
de Ligt.

Nieuw instituut voor voedselveiligheid
Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food
Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research.
Door het samenvoegen van beide organisaties ontstaat een unieke kennisinstelling voor
de voedsel- en voederveiligheid in Nederland. Het nieuwe instituut kan de laboratoriumondersteuning voor de NVWA en de rijksoverheid effectiever en kennisintensiever
uitvoeren. Door deze samenvoeging wordt de kennis op het terrein van voedsel- en
voederveiligheid en voedselfraude vergroot. Wageningen Food Safety Research is een
steunpilaar bij incidenten en crises voor de NVWA, de ministeries van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en speelt een rol bij milieuincidenten en (voedsel)vergiftigingen. Daarnaast functioneert WFSR tevens als nationaal
en Europees referentielaboratorium.
Het RIKILT (230 medewerkers) en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid (130
medewerkers) zitten al geruime tijd in hetzelfde gebouw op de Wageningen Campus en
werken al nauw samen.

Met een feestelijke bijeenkomst stond Uitgeverij Syntax Media onlangs stil bij het 50-jarig
jubileum van de Heron-reeks. Het eerste leerboek
in de reeks verscheen in 1968 met als titel:
‘Theoretische grondslagen van de analyse in waterige oplossingen’. Sindsdien is de Heron-reeks
uitgegroeid tot een serie leerboeken met tientallen uitgaven die volop worden gebruikt in het
laboratoriumonderwijs en voor bij-en nascholing.
John van der Willik, oud-directeur van de Hogeschool Leiden, benadrukte het belang van de
Heron-reeks voor het laboratoriumonderwijs, dat
tegenwoordig meer in competenties is geformuleerd. ‘Daardoor is de bijbehorende vakinhoud
meer dan ooit te vinden in de boeken van de
Heron-reeks’, aldus Van der Willik.
Elisabeth de Ligt, directeur van Uitgeverij Syntax
Media en uitgever van de Heron-reeks, kondigde
tijdens de bijeenkomst verschillende nieuwe
uitgaven aan.
www.syntaxmedia.nl

Cell Culture Rocks!
Met het thema ‘Cell Culture Rocks! when you have the right
gear’ maakte Greiner Bio-One veel indruk tijdens de afgelopen World of Technology & Science. En dat cell culture
springlevend is, en er muziek in zit, was duidelijk te zien in alle
uitingen.
Wil je nog een keer nagenieten van de mooie clip? Bekijk ’m
dan op YouTube via de QR-code.
www.gbo.com
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BIJENONDERZOEK

Gerbert Kos, oud-directeur van Salm en Kipp, is één van de vrijwilligers bij Arista Bee Research. In de garage van zijn huis heeft hij een laboratorium ingericht waar onder meer onder de
microscoop door de Varroamijt aangetaste cellen in het broed van een honingbij kunnen worden geteld.

Bijna 40 jaar na het opduiken in West-Europa van de voor honingbijen desastreuze Varroamijt is het gelukt om een belangrijke stap te zetten naar duurzame
bestrijding van deze parasiet. Onder de vlag van de Stichting Arista Bee Research is met
inzet van vele vrijwilligers een teeltprogramma uitgewerkt op basis van het Varroamijt
bestrijdende gedrag van de bij zelf. De beschikbaarheid van 100% varroaresistente bijen
komt ten goede aan de de vitaliteit in een groeiend aantal bijenvolken.

LV37 Bijen.indd 10
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Teelt 100% resistente bijen
binnen vier jaar gerealiseerd
door inzet vele vrijwilligers

E

r is een dreigend tekort aan bijen, die
onmisbaar zijn voor bestuiving van voedingsgewassen. Met de groeiende voedselproductie, die nodig is om de uitdijende wereldbevolking te kunnen blijven voeden,
groeit ook de vraag naar bijenvolken. Echter, de
afgelopen jaren heeft het aantal beschikbare bijenvolken geen tred kunnen houden met de groeiende vraag. Vooral in de Verenigde Staten waar
het aantal bijenvolken zelfs daalde en import van
bijenvolken uit Australië nodig was.
Voor de schaarste aan bijenvolken zijn verschillende oorzaken aan te geven. De verminderde
biodiversiteit, vooral in agrarische gebieden,
maakt dat honingbijen minder mogelijkheden en
tijd hebben om voldoende stuifmeel te verzamelen, wat kan leiden tot ondervoede populaties,
die minder goed bestand zijn tegen infecties door
schimmels en bacteriën. Ook het onzorgvuldig
gebruik van bepaalde klassen van insecticiden,
met name de neonicotinoïden, wordt verondersteld niet bevorderlijk te zijn voor de vitaliteit
van de bijenpopulaties.
Een derde oorzaak, die door menig imker als
belangrijkste wordt aangegeven, heeft te
maken met de opkomst van de Varroamijt in de
Westerse honingbij. Deze parasiet, die aanvankelijk alleen voorkwam in Zuidoost-Azië, heeft
zich sinds de jaren 80 van de vorige eeuw sterk
uitgebreid in de rest van de wereld, met uitzondering van Australië. De mijt, die officieel Varroa
destructor heet, doet zijn naam eer aan. De
parasiet verzwakt de bijen rechtstreeks door zich
te voeden met de koolhydraat- en aminozuurrijke
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vetlichamen van de bij (en niet met –wat tot begin dit jaar nog ‘common sense' was– hemolymfe, het kleurloze bloed van insecten). Daarnaast
verspreidt hij allerlei virussen en bacteriën, die
de bijen verder kunnen verzwakken. Een berucht
virus is het ‘Misvormde Vleugel’ virus. Eenmaal
besmet met dit virus kunnen de bijen niet meer
functioneren vanwege de misvormde vleugels.
Omdat een bijenvolk bij een dergelijke besmetting nog maar in staat is een beperkte hoeveelheid
nieuwe jonge bijen op te laten groeien, wordt het
aantal bijen steeds kleiner, wat uiteindelijk leidt
tot een totale ineenstorting van het volk. Dat is
vooral een probleem tijdens de winter en in het
vroege voorjaar wanneer de verzwakte bijen niet
kunnen omgaan met de lage temperaturen of
met de extra inspanningen die nodig zijn om het
broednest in het vroege voorjaar op te starten.
Tijdens deze periodes sterven veel verzwakte bijen
zonder dat er nieuwe nakomelingen zijn geboren.

In het laboratorium zijn ook faciliteiten voor
kunstmatige inseminatie van koninginnen
met minuscule hoeveelheden van ongeveer
1 µl darrensperma. Een heel precies werkje
dat onder de microscoop plaatsvindt.

De bij moet het zelf doen
Duurzame effectieve behandelingen tegen de
Varroamijt zijn er niet. De meest toegepaste
behandelmethode in Nederland is het gebruik
van organische zuren, die je over de honingraten vernevelt. Dat kan goed werken, maar komt
wel nauw ten aanzien van factoren als dosering,
type kast en weersomstandigheden. Bovendien
moet je de behandeling meerdere malen per
jaar herhalen en tast je niet alleen de mijt aan,
maar verzwak je ook de bijenlarven, werksters
en koninginnen in de kast. In gebieden met een
warmere winter moeten agressieve acariciden

ingezet worden. Tegen de meeste
van deze chemische stoffen is de
Varroamijt inmiddels resistent.
Voor bioloog Bartjan Fernhout was
het een kleine tien jaar geleden
de frustratie dat ondanks een zo
consciëntieus mogelijke behandeling tegen de Varroamijt zijn beste
koninginnen het loodje legden,
de aanleiding om op zoek te gaan
naar andere strategieën om met

➞
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de Varroamijt te kunnen dealen. Dat leidde hem
tot Amerikaans onderzoek dat al in 1998 gewag
maakte van Varroaresistente populaties vanwege
een erfelijke eigenschap, die wordt aangeduid als
Varroa Sensitieve Hygiëne (VSH). Hierbij wordt
de mijt verstoord in zijn cyclus om –net voor het
sluiten van de cel door een werkster– bij de bijna
volwassen larve in de cel te kruipen en zich na
sluiten van de cel ongestoord te voeden met die
larve en nakomelingen te genereren. Uitgerust
met de VSH-eigenschap kan een werkster de mijt
detecteren. Cellen met reproducerende mijten
worden geopend en de nog onontwikkelde pop
met de Varroamijt wordt verwijderd. De reproductie van de mijt wordt hierdoor onderbroken.
Deze VSH-eigenschap is zeer efficiënt. Als besmet broed uit een niet-VSH-volk wordt gegeven
aan een VSH-volk, worden de meeste reproducerende Varroamijten (> 90%) gedetecteerd en
verwijderd. Als de koningin van een niet-VSHvolk met een relatief hoog aantal mijten wordt
vervangen door een VSH-koningin, daalt het
aantal mijten zodra er voldoende dochters van de
nieuwe koningin aanwezig zijn in het volk.

Bij een besmetting met de
Varroamijt kan een bijenvolk
nog maar weinig nieuwe jonge
bijen op laten groeien, wat

leidt tot een totale ineenstorting van het bijenvolk.

en selectieprogramma worden opgestart. De VSHeigenschap komt echter in de westerse honingbij
in een zeer lage frequentie voor. Er moest gezocht
worden naar een speld in de hooiberg.
Om een dergelijk ambitieus programma te kunnen
realiseren (en daarvoor ook de nodige fondsen
te kunnen werven) is de Stichting Arista Bee
Research opgericht. Deze heeft nu vier mensen
in vaste dienst, waaronder Bartjan Fernhout als
programmadirecteur. Een groot deel van het
uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers
van imkersverenigingen in binnen- en buitenland.
Ook zijn er verschillende onderzoeksprojecten in
samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Arista Bee Research
Door een import verbod kunnen de in de USA
geteelde lijnen van honingbijen met VSH-eigenschappen niet ingezet worden in Europa. Er moest
daarom in Europa een volledig nieuw VSH teelt-

Teelt, selectie en distributie
Het kernproject van de Stichting is ‘Teelt, selectie
en distributie’, dat zich in eerste instantie richtte
op de selectie van enkele honderden koningin-

Nederland telt ruim 7.000 imkers, die in totaal tussen de 15.000 en 20.000 bijenkasten in beheer hebben met naar schatting 750 miljoen honingbijen. Doordat de huidige varroabestrijdingsmiddelen niet 100% effectief zijn sterft er wereldwijd
jaarlijks nog steeds 20-35% van de volken.

LV37 Bijen.indd 12

nen per jaar van honingbijrassen als
Carnica en Buckfast op de VSHeigenschap om vandaaruit een eerste
VSH-lijn te telen. Eén van de vrijwilligers die dit project heeft gedragen is
Gerbert Kos, de inmiddels gepensioneerde oud-directeur van Salm en
Kipp, die al sinds zijn jeugd imker is.
Zijn rol hierin is ook deels facilitair:
in de garage bij zijn huis is een klein
laboratorium ingericht, waar onder
meer geselecteerde koninginnen
kunstmatig worden geïnsemineerd.
Gerbert Kos stipt de belangrijkste
mijlpalen van dit project aan. “In
2014 zijn we begonnen met het
screenen van volken op een lage
mijtgroei, wat kan wijzen op een
zekere mate van aanwezigheid van
de VSH-eigenschap. Die is trouwens
op twee genen te vinden, vier allelen en is additief. Dat wil zeggen
dat bij één allel met die eigenschap
25% van de reproducerende mijten
wordt uitgeruimd, bij twee 50%, bij
drie 75% en bij vier 100%. Bij het
tot nu toe ontbreken van een genetische marker (daar wordt in een
RAAK-project door de hogescholen
Inholland (Amsterdam) en Van Hall
Larenstein (Leeuwarden, Velp), en
het bedrijf Bejo Zaden aan gewerkt),
is dat een kwestie van tellen. De
geselecteerde volken, die een extra
besmetting met Varroamijten
hebben gekregen, worden aan het
einde van de zomer onderzocht op
het percentage niet-voortplantende
mijten in het broed. Dat betekent
handmatig heel veel cellen open
maken en onder de microscoop
het aantal reproducerend en nietreproducerende mijten tellen. Van
de best scorende volken (dus met de
laagste mijtgroei) worden koninginnen geteeld die kunstmatig worden
geïnsemineerd met het sperma van
één dar. Het effect hiervan is dat
de gunstige VSH-allelen ofwel in
grote hoeveelheden aanwezig zullen
zijn of juist afwezig. Wat je weer
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kunt beoordelen na analyse van het broed van de
met één dar geïnsemineerde koningin. Met de
koninginnen die gunstige resultaten geven in de
broedtest, ga je de verrijkingsfase in, waarbij je
over verschillende generaties doorgaat met het
combineren van dar en koningin met de meest
gunstige eigenschappen. Dit leidt uiteindelijk tot
nakomelingen die homozygoot (dus voor alle vier
de allelen positief) zijn voor de VSH-eigenschap.”
Om de vaart er bij dat iteratieve proces in te houden is ook gebruikgemaakt van een tweede huis
van Kos, dat is gelegen in Zuid-Spanje, in een vallei met een dusdanig microklimaat dat ook in de
winter koninginnen kunnen worden geteeld. “Nadeel van de ‘één-dar’ volken is dat de koninginnen
alleen eitjes leggen voor een periode van drie tot
negen maanden. Dus na de eerste evaluatie (in de
zomer) moet je wachten tot het volgend jaar voordat je verder kunt. Door de koninginnen met hun
nog kleine volkjes naar Spanje te brengen –een
hele logistieke operatie!– kan je in de winter nog
zo’n slag maken”, aldus Gerbert Kos.

Steeds verder uitbreiden
Een volgende stap is het het insemineren van qua
VSH zuivere koninginnen met meerdere VSHdarren. Koninginnen die met maar één dar zijn
geïnsemineerd kunnen alleen in kleine kasten worden gehouden en hebben een beperkte levensverwachting. Koninginnen die met meerdere darren
zijn geïnsemineerd kunnen wel in kasten van een
normaal formaat worden gehouden en kunnen
dan ook op andere belangrijke eigenschappen,
zoals honingproductie en winterhardheid, worden
geëvalueerd.
Bovendien is het dan nog maar een kleine stap
naar de praktijk van de productievolken, waarbij
de koningin niet langer in een laboratorium wordt
geïnsemineerd, maar uitvliegt en op een natuurlijke
wijze door de darren wordt bevrucht. Ook hier is
nog wel enige sturing, omdat je nog wel enige vat
wil hebben op de genetische inbreng van de darren.
Daartoe worden de volken met zuivere koninginnen
naar locaties als het schiereiland Marken gebracht,
dat vanwege de ligging met water rondom een
voor bijen geïsoleerde omgeving is. Op Marken zijn
alleen Buckfast-volken te vinden. Die staan op het
bevruchtingsstation en worden gestimuleerd om
zo veel mogelijk darren te produceren. Wanneer
je daar een paar weken kastjes met jonge Buckfast
koninginnen plaatst, zullen die koninginnen gega-
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Gerbert Kos heeft in zijn tuin een kleine 40 bijenvolken, die inmiddels 75-100% varroaresistent zijn.

randeerd door darren met dezelfde genetische
achtergrond worden bevrucht. Dit jaar worden
er op Marken voor het eerst Buckfast volken met
100% VSH-darren opgesteld.

Vliegwiel
Omdat steeds meer telers participeren in het project, komen er steeds meer productievolken met
hoge resistentie tegen de Varroamijt. Die zorgen
voor een zekere mate van robuustheid in de
populatie, waarvan op een bepaald moment ook
minder resistente volken in de omgeving profiteren. Niet in de laatste plaats omdat er meer kans
is dat ook hun koningin met wat VSH-gunstig
genetisch materiaal kan worden bevrucht. Die
nakomelingen zullen het dan weer iets beter
doen, enzovoorts.
Voordat dat vliegwiel helemaal zelfstandig gaat
draaien, moet er volgens Gerbert Kos nog wel
het een en ander gebeuren. “We hebben ons nu
gericht op drie bijenrassen, maar er zijn er nog

veel meer die van een dergelijke
aanpak kunnen profiteren. Verder
beginnen we het nu in Nederland
en Vlaanderen goed voor elkaar
te krijgen door de tomeloze inzet
van honderden vrijwilligers die ook
daadwerkelijk geloven in de missie
van Arista Bee Research. Maar in
landen als Spanje, met 2,5 miljoen
volken de grootste honingproducent
van Europa, is de mindset nog wel
een beetje anders...”
I N F O R M AT I E

Arista Bee Research

aristabeeresearch.org/nl
Op deze website zijn ook de links te vinden
naar twee tv-rapportages van Brandpunt Plus
over het telen van de varroaresistente bij.
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Checkmark sollicitatietip: de ‘sterke/zwakke punten vraag’

Sollicitanten reageren heel verschillend op de vraag, die in elk job
interview wel aan de orde komt: ‘wat zijn je sterke punten, en wat
zijn je zwakke punten?’. De éne kandidaat zucht diep en zegt “Ik
vind het altijd moeilijk om over mezelf te praten”, somt vervolgens
zichtbaar ongemakkelijk containerbegrippen op als ‘teamplayer,
maar ook zelfstandig sterk’. De ander zegt verbaasd “Dat staat toch
al in mijn CV?”, begint voor te lezen en verklaart na lang gepeins
geen verbeterpunten te kunnen bedenken.
Dat is een gemiste kans, want met het antwoord op de ‘sterke/
zwakke punten vraag’ kan je je écht onderscheiden en kan je een
ijzersterke indruk achterlaten. Je moet dan wel weten hoe je je hier
goed op kan voorbereiden. De interviewer probeert je niet in verlegenheid te brengen en is niet op zoek naar een lijst uitwisselbare
begrippen. Waar wél op wordt gelet zijn de volgende twee punten:
Ten eerste: heb je nagedacht over je eigen functioneren binnen een
bedrijf en is dit een realistisch zelfbeeld? Mensen die zich bewust
bezig houden met hun eigen krachten en zwaktes, zijn vaak mensen
die goed om kunnen gaan met feedback. Het komt sterk over als je

met voorbeelden kan toelichten welke stappen je hebt ondernomen
om je zwakke punten te tackelen. Let op dat je geen dingen gaat
verzinnen, anders val je door de mand bij de referentiecheck! En
onthoud: er is geen zwakker punt te bedenken, dan noemen dat je
geen zwakke punten hebt!
Ten tweede: ben je open en eerlijk? Niemand is perfect en iedereen heeft groeipunten. Om hierover te praten, vraagt een zekere
vorm van eerlijkheid en openheid. Ben je iemand die extra aandacht nodig heeft bij het inwerken of maak je moeilijk contact met
collega’s? Doe hier niet geheimzinnig over, dat wekt alleen maar
wantrouwen. Als er iets is waar opdrachtgevers op afknappen, dan
is dat wel oneerlijkheid. Wees dus eerlijk en oprecht, ook zodat de
hiring manager weet waar hij/zij rekening mee moet houden bij de
inwerkperiode.
De ‘sterke/zwakke punten vraag’ levert veel informatie op voor
de interviewer, maar ook voor jou als kandidaat zijn er punten te
scoren. Met name déze open vraag biedt je de kans om nog niet
besproken kwaliteiten aan het licht te brengen. Noem geen lijst
begrippen, maar zoom in op enkele sterke punten en leg uit waarom
dit je krachten zijn. Verwijs naar voorbeelden uit je werkverleden.
Vertel bijvoorbeeld dat je goed bent in out-of-the-box denken, zoals
toen je die ICP-MS methode optimaliseerde waar iedereen vast op
liep. Als je op deze manier slim weet te schakelen tijdens het interview wordt het interview meer een gesprek, in tegenstelling tot een
stroef vraag-en-antwoord interview.
Je weet van tevoren dat deze clichévraag gesteld zal worden, dus
let in je voorbereiding op de bovengenoemde punten en haal het
meeste uit je interview!
CheckMark Labrecruitment
www.checkmark.nl
info@checkmark.nl

Direct ultrazuiver water uit kraanwater
Met de introductie van de PureLab Chorus 1 Complete biedt Veolia Water een totaaloplossing om vanuit kraanwater direct ultrazuiver
water te produceren Dit systeem is ideaal voor laboratoria die tot 100 liter 18,2 MΩ.cm ultrazuiver water gebruiken. De productiecapaciteit bedraagt 10 of 20 liter per uur. Met zijn eenvoudige en ergonomische ontwerp kan rechtstreeks water vanuit het systeem
of van een aantal optionele Halo dispensers
worden afgenomen. Door recirculatie van het
gezuiverde water door het modulaire reservoir
wordt een consistente waterzuiverheid op 18,2
MΩ.cm gegarandeerd.
PureLab Chorus 1 Complete is de perfecte één
systeem oplossing voor analytische , onderzoeks- en lifescience toepassingen.
Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl
info.nl@veolia.com
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CRYOGEEN VRIEZEN

Het ultieme vriezen bij
de grootste cryo-biobank
van Nederland
De verhuizing van de navelstrengbloedbank van Leiden naar de
hoofdlocatie in Amsterdam was voor het Laboratorium voor Cryobiologie van Sanquin aanleiding voor herinrichting van de biobank
en modernisering van de cryogene installatie. Hierdoor kan deze
grootste cryogene biobank van Nederland zowel de Sanquin-laboratoria als
externe partijen nog beter van dienst zijn met een groeiend pakket aan services. Hoofd van het laboratorium Johan Lagerberg laat zien wat er allemaal
komt kijken bij het beheer van zo’n half miljoen verschillende samples.

O

nder politiebegeleiding heeft eind
vorig jaar een uiterst precaire
verhuizing plaatsgevonden van acht
biostaten en zes -80 °C vriezers met
navelstrengbloed. Dat had vooral te maken
met het speciale opslagvat, het zogenaamde
bio-archive systeem (BAS), dat opslagvat,
geprogrammeerde invriezer en magazijnfunctie
ineen is. “Zo’n machine kan zelf het stamcelzakje op een bepaalde plek in het vat hangen
en er ook weer uithalen. Dat is echter een heel
fragiel ophangsysteem. Als dat een beetje gaat
schudden heb je kans dat die zakjes vallen. Daar
moet je dus heel omzichtig mee omgaan, zeker
bij de verhuizing van de navelstrengbloedbank
in Leiden naar ons”, vertelt Johan Lagerberg,
hoofd van het Laboratorium voor Cryobiologie
bij Sanquin in Amsterdam.
Dat is allemaal prima gegaan, al ging het bij het
transport van de vriezers (een peulenschilletje
in vergelijking met het gevoelige bio-archive
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systeem) nog wel bijna mis. “In de vrachtwagen was een aggregaat geplaatst, zodat de
vriezers op stroom bleven. Want de eis wat dat
de temperatuur beneden de -70 °C zou blijven.
Echter, de vrachtwagen kwam in een file terecht. Omdat het aggregaat maar een beperkte
tijd zijn werk kon doen en de temperatuur in
het ladingscompartiment behoorlijk begon op
te lopen (alle deuren waren al opengezet om de
warmte kwijt te raken) is het transport ook in
dit geval met hulp van de politie tot een goed
einde gebracht door onder hun begeleiding
langs de file te rijden.”

Ruimte maken
Eenmaal aangekomen bij Sanquin in Amsterdam
hoefde er niet meer te worden geïmproviseerd,
want daar was een flinke verbouwing achter de
rug om plaats te maken voor die extra biostaten en vriezers. “We hebben een flink deel van
onze kantoorruimte opgeofferd ten faveure van

de cryoruimte. Bovendien hebben we de hele stikstofinstallatie
aangepakt, zodat nu het automatisch vullen van de opslag- en de
drukvaten efficiënter verloopt en de
veiligheid aan de laatste stand van
zaken is aangepast. Ook hebben we
een nieuwe buitentank in gebruik
genomen, met een circa viermaal
zo grote capaciteit als de vorige”,
resumeert Johan Lagerberg.
De cryobank huist momenteel 34
opslagvaten. Deze zijn allen met
door Cryo Solutions deels vernieuwde vulautomaten uitgerust.
Ook de besturingskast van de
installatie is door een kast met een
grotere aansluitcapaciteit vervangen. De hele door Cryo Solutions
ontworpen installatie, inclusief de
vier drukvaten die tot dan toe met
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Johan Lagerberg , hoofd van het Laboratorium voor Cryobiologie, demonstreert het

Naast de cryovaten van Cryo Solutions worden ook in -80 °C vriezers gebruikt voor de

elektrisch takelsysteem voor het uithalen van de rekken waarmee de cryobank sinds kort is

opslag van bloedmonsters. Max van Doorn plaatst enkele buizen met rode bloedcellen, die

uitgerust.

zojuist zijn bewerkt in de klasse C cleanroom, in zo’n vriezer.

de hand werden gevuld, wordt nu
automatisch gevuld. De opslag- en
drukvaten zijn hiervoor besturingstechnisch (en uiteraard ook via
het vacuüm leidingennetwerk) aan
elkaar gekoppeld. Een keer per dag
(nu nog overdag; in de toekomst ’s
nachts) worden de opslagvaten in
groepen van vier bijgevuld. Zodra
het stikstofniveau per individueel
vat weer op het juiste peil is, geeft
de besturing een seintje naar een
volgende groep, enzovoorts. Dit
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is een heel efficiënt proces, dat binnen een uur
voor alle vaten is afgerond. Groot voordeel van
deze werkwijze is dat je maar een keer per dag de
transportleiding vanaf de buitentank naar binnen
koud hoeft te maken; je bespaart hier dus heel
wat vloeibaar stikstof mee.
In de cryoruimte zijn uitgebreide veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Op vijf plekken zijn
noodstoppen aangebracht, zodat bij calamiteiten
direct met een druk op de knop de stikstoftoevoer kan worden afgesloten. Dit kan ook
gebeuren door het zuurstofdetectiesysteem, dat
getrapte maatregelen neemt. Daalt het zuur-

stofgehalte iets dan gaan de ventilatoren in de
gevel, die aan de zuurstofdetectie zijn gekoppeld,
harder draaien. Daalt desondanks het zuurstofgehalte in de lucht onder de 19%, dan springt de
signaleringszuil binnen en buiten de ruimte op
oranje. Gaat dat gehalte naar 18%, dan gaan de
stoplichten op rood, wordt er een akoestisch signaal afgegeven en sluit de toevoer van vloeibaar
stikstof automatisch af.

Overzicht houden
Al met al hebben Johan Lagerberg en zijn zes
collega’s van het Laboratorium voor Cryobiologie ➞
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Overzicht van de onlangs door Cryo Solutions gemoderniseerde cryobank van het Laboratorium voor Cryobiologie van Sanquin, waar momenteel 34 biostaten staan opgesteld.

Josephine van Rutten laat een van de circa duizend aluminium bussen zien met zeldzame rode bloedcellen, waarvan de oudsten uit 1971 stammen. Inmiddels vindt door een verbetering
van de invriesmethode de opslag in -80 °C vriezers plaats.

meer dan 500.000 samples in beheer. Aan de
hand van een in-house ontwikkeld computerprogramma hebben ze daar altijd 100% overzicht
over. Hiertoe hangen aan ieder materiaal, dat
is gekoppeld aan een uniek vriesnummer, vijf
coördinaten. Bij een ampul –de veruit meest
gebruikte opslageenheid– is dat in de eerste
plaats de biostaat. Daarin staan torens. Per toren
zijn er dertien lagen waar een bakje kan worden
geplaatst. In dat bakje heb je vervolgens horizontale en verticale rijen. Crux van dit systeem is wel
dat je precies bijhoudt wat je doet, zowel bij het
inzetten als het uithalen. Dat gebeurt allemaal
handmatig. “We noteren eerst op papier waar
een ampul precies staat. Van daaruit worden
de gegevens in de computer ingevoerd. Dagelijks maken we een uitdraai van wat er in- en
uitgegaan is, en dat checken we met datgene wat
we hebben opgeschreven. Dat lijkt omslachtig,
maar werkt in de praktijk foutloos. Bovendien
helpt het programma ons. Het is bijvoorbeeld zo
gemaakt dat je niet twee ampullen op dezelfde
plek kunt zetten. Ook geeft het aan waar de
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lege plekken zijn. Bovendien combineert het de
bestellingen van materiaal en het plaatsen van
nieuw materiaal. Dus je vult een net gemaakt
gat direct met iets nieuws, zodat je de toren
maar een keer hoeft op te tillen en de cryovaten
zo kort mogelijk geopend zijn”, vertelt Johan
Lagerberg.
Dat tillen is sinds de verbouwing ook een stuk
gemakkelijker geworden door de installatie van
een in het plafond verzonken elektrisch takelsysteem voor het uithalen van de rekken. “Dat is ook
op verzoek van de collega’s van het Laboratorium
voor Celtherapie gedaan. Die vriezen stamcellen
in voor onder meer het AvL en het AMC. De zes
opslagvaten staan hier, op slot. Zij bewerken de
cellen in hun eigen lab en transporteren zelf de
samples in en uit de vaten; wij moeten alleen
voor de goede bewaaromstandigheden zorgen.
Omdat zij werken met torens van dertien etages,
is dat echt een heel eind tillen van behoorlijke
gewichten. Wij hebben die torens gedeeld in een
stuk van zes en een stuk van zeven; die kan je een
stuk gemakkelijker manipuleren.”

Rode bloedcellen
Binnen Sanquin is er voor gekozen
om de cryogene opslag centraal uit
te voeren. Dat betekent dat iedereen vanuit afdelingen als research,
diagnostiek, plasmaproducten, reagentia en bloedbank langskomt om
aan de balie materiaal in te leveren
en weer af te halen. Dat gaat om
een diversiteit aan materialen, zoals
stamcellen, witte bloedcellen, cellijnen, standaarden en rode bloedcellen. Soms wordt het materiaal direct
ingevroren via een geprogrammeerde vriescurve in één van de Planer
vriezers; hiervoor zijn drie vriesruns
per dag. In andere gevallen is er
nog een voorbewerking nodig, die
plaatsvindt in de aanpalende klasse
C cleanroom.
Het invriezen van rode bloedcellen is een vrij unieke expertise, die
maar in weinig andere laboratoria in
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Sanquin
Sanquin, waar in totaal 3000 mensen werken, is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in
Nederland en is de enige organisatie die bloed mag afnemen en mag leveren aan ziekenhuizen.
Sanquin is ontstaan uit de verschillende lokale Rode Kruis bloedbanken, die 20 jaar geleden zijn
samengegaan met het centraal laboratorium voor de Rode Kruis bloedtransfusiedienst, het CLB, in
Amsterdam. De bloedbank is in de loop der tijd van vier regionale locaties teruggegaan naar twee:
zowel in Amsterdam als in Nijmegen is een bloedbewerkingssite.
Organisatorisch vallen de facilitaire diensten, de bloedbank en research (zo’n 200 medewerkers)
onder de Stichting Sanquin. Diagnostiek, Plasmaproducten en Reagentia zijn aparte BV’s, die op
de commerciële markt opereren. De bloedbank is ‘not for profit’; de prijs van bloedproducten (die
Sanquin aan de ziekenhuizen levert) wordt vastgesteld door de minister.

Nederland plaatsvindt. Dat gebeurt voor diverse
toepassingen, zoals het immuniseren van mensen
voor de productie van anti-Rhesus-D, voor celpanels met getypeerde rode bloedcellen die worden
geleverd aan ziekenhuizen om bloedgroepen te
bepalen en voor research.
Een bijzondere toepassing is de Sanquin Bank
voor Bevroren Bloed, die zo’n 1500 eenheden bevat voor transfusie van zeldzame rode bloedcellen, die de bloedbank niet standaard op voorraad
heeft. Waar 99,9% van de mensen positief is
voor een bepaald eiwit op het celmembraan, zijn
die mensen met een zeldzame bloedgroep daar
dan negatief voor. Bij ‘normaal’ bloed komt er
geen vriezer aan te pas; de bloedcellen kan je 35
dagen bewaren in een koelkast.
De methode voor het invriezen van rode bloedcellen is deels bij Sanquin ontwikkeld en wordt
nog steeds verder geoptimaliseerd. “Waar witte
bloedcellen met DMSO kunnen worden ingevroren, is dat voor rode bloedcellen geen optie
omdat dan de hemoglobine in die cellen oxideert.
In plaats daarvan gebruiken we glycerol. In de
jaren zestig van de vorige eeuw is er bij Sanquin
een methode ontwikkeld om in een keer een hele
zak van 300 ml in te vriezen. Hierbij voeg je aan
de rode cellen glycerol toe tot een eindconcentratie van 20% om ze daarna snel in te vriezen.
We deden dat in aluminium bussen die je in de
vloeibare stikstof zet en dan binnen 15 minuten
volledig ingevroren zijn. Dat systeem had als nadeel dat het een open systeem is. Iedere keer als
je aanprikt om het bloed erin te brengen of eruit
te halen is er kans op een bacteriële besmetting.
Dus na ontdooien konden we het maar 24 uur
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bewaren. In 2006 zijn we naar een andere invriesprocedure gegaan, waarbij we meer glycerol
toevoegen (40%) en je normale bloedzakken bij
-80 °C kan invriezen. Via slangetjes die je steriel
aan elkaar kan lassen kan dit in een gesloten
systeem en houdt je de bacteriën buiten. Na ontdooien blijft de kwaliteit tenminste 48 uur goed,
dus daar kan je meer mee doen”, legt Johan
Lagerberg uit.
De biobank bevat overigens nog steeds zo’n
duizend aluminium buizen met zeldzame rode
bloedcellen, waarvan het oudste bloed uit 1971
stamt. “In ingevroren toestand veroudert het
echt niet. Door het hele wasproces is het ook
nog eens mooier dan wat de bloedbank levert.
Je wast alle eiwitten weg. Je hebt puur de rode
bloedcellen zonder plasma, zonder witte bloedcellen. Het is echt superspul!”

Optimaliseren
Johan Lagerberg is betrokken bij verschillende
researchprojecten binnen Sanquin. Een daarvan
richt zich op het nog langer kunnen bewaren van
de rode bloedcellen na ontdooien. “Dat is met
name relevant voor de Militaire Bloedbank, die
in Leiden zit. Als militairen op missie gaan nemen
ze bevroren bloed mee dat ze van Sanquin kopen
en zelf invriezen. Een deel daarvan ontdooien ze
standaard om voorraad te hebben, die ze direct
kunnen inzetten. Mede door ons onderzoek naar
nieuwe bewaarvloeistoffen en een nieuwe manier
van wassen kan die houdbaarheid inmiddels
opgerekt worden naar 35 dagen, net zo lang als
het bloed uit de bloedbank dat niet ingevroren en
ontdooid is.”

Ander onderzoek richt zich op een
het invriezen van stamcellen. Gebruikelijk is om dat lineair te doen,
met -1 °C per minuut. Dat is echter
lang niet altijd de beste methode.
In samenwerking met Wageningen Universiteit is een optimale
vriescurve berekend, die bij Sanquin
is getest op stamcellen. Een soort
van S-curve, waarbij je in het begin
langzaam vriest omdat er dan veel
verschuivingen zijn van vloeistoffen in en uit de cel, dan snel en op
het einde weer langzaam, bleek tot
betere resultaten te leiden.

Vakwerk
Naast optimaliseren van de methodes wordt ook veel aandacht
besteed aan het zo secuur mogelijk
uitvoeren ervan. “We zijn ons er
altijd van bewust dat mensen afhankelijk zijn van de producten uit onze
biobank, of dat nu onderzoekers
of patiënten zijn. Dat speekt nog
extra bij het zeldzame bloed uit de
Sanquin Bank voor Bevroren Bloed,
want dan ben je echt de enige die
bloed heeft voor die patiënt en
mag er dus absoluut niets misgaan.
We hebben voor dit werk ook een
bereikbaarheidsdienst ingesteld,
dus we zijn 24/7 beschikbaar om
dat bloed te bewerken. Wat dat
betreft doen we niet onder voor het
servicecontract dat we hebben met
Cryo Solutions. Dat garandeert ons
naast het benodigde onderhoud van
de hele cryo-installatie en een accurate 24/7 storingsdienst ook dat er
bij eventuele uitval van een biostaat
of een computervriezer binnen acht
uur een werkend exemplaar staat.
Want ook daar mag niets misgaan.”
I N F O R M AT I E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
Sanquin
www.sanquin.nl
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Science for Solids
Materialography
Hardness Testing
Heat Treatment
Elemental Analysis
Milling & Sieving
Particle Analysis

Representative sample preparation, heat treatment and accurate
analysis (e.g. element concentrations, hardness, particle size and
shape) of raw materials, intermediate and finished products are
important steps of the quality control in numerous industries.
VERDER SCIENTIFIC sets standards in high-tech equipment
for quality control, research and development of solid matter.
The well-known Verder Scientific brands have served research
institutions, analytical laboratories as well as manufacturing
companies in quality control and process applications for many
decades with ever more sophisticated and reliable products
which offer the solution to their individual task.

www.verder-scientific.com
VSc_Advert-GB-220x260.indd
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Gemakkelijk stapelen
celkweekvaten
De CELLdisc familie blijft groeien. Nadat Greiner Bio-One vorig jaar als
uitbreiding op de CELLdisc, het meerlagig celkweekvat met een groot
groeioppervlak, de single layer CELLdisc,
CELLring en CELLhandle presenteerde, volgt nu
de CELLevator. De CELLevator is eenvoudig in
gebruik. Het bestaat uit drie identieke elementen
die gezamenlijk een driehoek vormen. Deze driehoek wordt tussen twee CELLdisc celkweekvaten
geplaatst en zorgt ervoor dat deze gemakkelijk
en veilig gestapeld kunnen worden. Bekijk de
gebruiksinstructie animatie via de QR-code.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info.nl@gbo.com

Veilig en comfortabel vloeibare
stikstof aftappen
De CryoSafe is een vulautomaat voor het automatisch afvullen van een
drukvat in vaste opstelling. Dit afvullen kan volautomatisch op niveau of
getimed starten. Met deze CryoSafe vulunit in een cryobank 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 blokkeerknop voorzien om alle functies
tijdelijk 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.
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Referentiestandaarden
voor medicijnen
Op zoek naar standaarden waarmee u de
kwaliteit van geneesmiddelen en haar
grondstoffen kunt controleren? Da Vinci
levert nu via haar Indiase partner
Pharmaffiliates Analytics & Synthetics Ltd
een uitgebreid pakket referentiestandaarden voor de Europese Farmacopoea aan.
De ontwikkeling van medicijnen is een
complex en tijdrovend proces, waarvan chemische synthese een essentieel
onderdeel is. Het zelf samenstellen van
referentiestandaarden vraagt echter veel
tijd van een analist en levert extra administratief werk op. Een oplossing hiervoor
van Da Vinci Laboratory Solutions is het
aanbieden van de kant-en-klare referentiestandaarden van Pharmaffiliates. Meer
dan 7500 standaarden zijn uit voorraad
leverbaar en worden altijd voorzien van
een analysecertificaat, chromatografische
concentratie, infrarood spectra, NMR- &
massaspectra. Synthese is mogelijk van
verontreinigingen en metabolieten van
actieve farmaceutische ingrediënten zoals
antibiotica en steroïden.
Neem voor meer informatie over het
assortiment van Pharmaffiliates contact
op met de afdeling Supplies van Da Vinci
Laboratory Solutions via telefoonnummer
010-258 18 78.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
supplies@davinci-ls.com

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

Pieter Tepper werkt sinds tien jaar bij de basiseenheid Chemische Farmaceutische Biologie. Daarvoor werkte hij ook al bij de faculteit Farmacie, van 1982 tot 2007. Hij houdt zich nu
vooral bezig met organische synthese van referentiestoffen en het begeleiden van onderzoekers en studenten op het gebied van organische synthese en analyse. Hij voert de scepter over
twee synthesezalen en een analytisch lab. Een keer per jaar geeft hij gedurende zes weken het keuzevak ‘Medicinale Natuurstoffen’ aan masterstudenten.

Het juiste enzym met het juiste substraat kan voor wonderen zorgen in de
asymmetrische synthese van ingewikkelde organische verbindingen. Onderzoekers van de basiseenheid Chemische Farmaceutische Biologie slagen
er wat dat betreft steeds beter in om

LV37 Buchi.indd 22

goede matches te vinden. Baken in
deze ‘First Dates avant la lettre’ is analist
Pieter Tepper, die zijn gevarieerde takenpakket samenvat als ‘het zorgen voor
een zo optimaal mogelijke werksituatie
voor de onderzoekers en studenten’.
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Enzymen zijn meesters
in organische synthese

I

n het populaire tv-programma ‘First Dates’
draait het om het vinden van de spreekwoordelijke chemie tussen twee mensen. Op basis
van profielen van de deelnemers proberen de
programmamakers vooraf een zo goed mogelijke
match te maken, die dan tijdens een etentje tot
de gewenste reactie moet leiden. De praktijk
wijst echter vaak uit dat deze exercitie zeker
geen garantie is voor het doen overslaan van de
vonk.
Misschien zouden de maker van ‘First Dates’
eens naar Groningen moeten afreizen om daar
bij Chemische Farmaceutische Biologie (CFB) de
kunst af te kijken hoe je dat structureler kunt
aanpakken. Want in wezen zijn de onderzoekers
van deze basiseenheid, die deel uit maakt van
het Groningen Research Institute of Pharmacy
(GRIP), ook op zoek naar matches. Alleen niet
tussen mensen, maar tussen enzymen en organische moleculen. En nog een groot verschil: niet
vanuit een database met summiere informatie uit
vluchtig ingevulde vragenlijsten, maar op basis
van gedetailleerd inzicht in de 3D-structuur van
het enzym en een mix van organisch-chemische
en biochemische kennis.

Recht op het doel af
Zolang als er leven op aarde is staan enzymen
hun mannetje in de natuurlijke habitat van biologische systemen, waar ze in tal van biochemische
processen zorgen voor de benodigde omzettingen van relatief eenvoudige organische moleculen. Van veel recentere datum is het inzicht dat er
in de structuur van menig enzym ook een enorme
potentie zit om meer complexe, gesynthetiseerde
organische verbindingen selectief om te zetten,
bepaalde koppelingen precies op de juiste plek
in het molecuul tot stand te brengen. In menig
onderzoek zijn wat dat betreft spectaculaire
resultaten behaald ten opzichte van de door

LV37 Buchi.indd 23

noeste arbeid tot stand gebrachte organischesyntheseroutes. Een voorbeeld is de productie
van L-TBOA, een potente glutamaat-transporter
remmer. Hiervoor zijn minmaal tien chemische
stappen nodig. Dat doen ze in Groningen in drie
stappen met een gemuteerd enzym, methylaspartaat ammonium lyase (MAL). De eerste stap is
een chemische omzetting, terwijl de laatste twee
stappen enzymatisch worden uitgevoerd.
Dergelijke shortcuts kunnen bijdragen aan een
meer efficiënte (en dus ook goedkopere) productie
van geneesmiddelen. Maar er zit wat betreft de
enzymen nog meer in het vat. In de eerste plaats
is dat de enantiomeerselectieve synthese. Vaak is
het alleen een bepaalde conformatie (de R- of de
S-vorm) van een molecuul die zorgt voor de werkzaamheid. Wil je daar door middel van organische
synthese aan komen, dan zijn hiervoor in veel
gevallen tijdrovende en dure zuiveringsstappen
nodig. Met een geschikt enzym kun je echter zonder die extra stappen al enantiomere zuiverheden
van 98% of meer halen. Een andere voordeel van
de inzet van enzymen is dat er nieuwe verbindingen kunnen worden gemaakt, die je op de ‘klassieke’ organische wijze niet of heel moeilijk kan
maken. Deze moleculen kunnen op hun beurt weer
worden getest als potentiële medicijnen.

Enzym engineering
De productie van bestaande en nieuwe geneesmiddelen kan nog een handje worden geholpen
door de enzymen te modificeren. Dat perfectioneren van de match tussen enzym en substraat
door het aanbrengen van mutaties in de ‘active
site’ van het enzym heeft de basiseenheid Chemische Farmaceutische Biologie geen windeieren
gelegd. Mede door het verkrijgen van Veni-,
Vidi- en Vicibeurzen zijn er rond de vaste staf van
vier hoogleraren en vier analisten inmiddels een
kleine twintig onderzoekers (PhD-studenten en

post-doc’s) werkzaam. Verder doen
er jaarlijks gemiddeld tien studenten hun masteronderzoek bij deze
basiseenheid.
Het onderzoek binnen CFB is verdeeld over vier onderzoekslijnen, te
weten ‘moleculaire biologie’, ‘medicinale chemie & chemische biologie’,
‘gentherapie’ en ‘farmaceutische
biotechnologie’. Het zwaartepunt
van de enzym engineering bij
‘farmaceutische biotechnologie’ ligt
op het gebied van de chemo-enzymatische katalyse. Enzymen waar
veel onderzoek mee wordt gedaan
zijn onder andere 4-OT (4-oxalocrotonaat tautomerase) en MAL. Met
gemuteerde 4-OT enzymen kunnen
in een paar stappen GABA-varianten
in zeer hoge stereoselectiviteit
worden gemaakt. GABA (gammaaminoboterzuur) is een belangrijke
neurotransmitter. Derivaten hiervan
worden gebruikt als geneesmiddel
tegen epilepsie en andere neurologische aandoeningen. De enzymatische
stappen vinden in gebufferd water
plaats. Het voordeel hiervan is dat
je geen organische oplosmiddelen
hoeft te gebruiken dat heel gebruikelijk is in de organische chemie.
4-OT is met zijn eindstandige proline
geschikt voor het uitvoeren van tal
van selectieve condensatie- en additiereacties, zoals aldolcondensatie
en Michaell-additie.

Stug doorwerken
Aan de experimenten met de
gemodificeerde enzymen zit veel

➞
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Als je gaat vriesdrogen moet je eerst
je monster invriezen door hem boven
vloeibare stikstof te draaien. Pieter
Tepper heeft hiervoor een slimme oplossing uitgewerkt door van een oude
Büchi Rotavap uit de jaren 70 alles af
te halen en alleen het motortje over
te houden, dat ook na ruim veertig
jaar nog prima werkt. Door aan de
motor een kolfje te hangen, kan je
dat mooi boven de vloeibare stikstof
houden. Dat werkt perfect.

praktisch werk vast. Organisch-chemisch analist
Pieter Tepper legt uit wat er allemaal bij komt
kijken. “Een veelgestelde onderzoeksvraag is of
we een bepaald geneesmiddel met een van onze
enzymen kunnen maken. Dat kan je op basis
van structuurinformatie deels beredeneren –zeg
maar richting geven aan het onderzoek met een
‘educated guess’–, maar je zal het toch praktisch
moeten aantonen. In een typisch experiment
werken we met honderden verschillende vormen
van een enzym, die op bepaalde plekken zijn gemuteerd. Door die allemaal voor dezelfde test op
te laten gaan (zeg maar aan dezelfde kandidaat
uit First Dates te koppelen), kan je precies zien
met welke mutaties van de ‘active site’ je het
beste scoort voor je reactie, waarbij je niet alleen
de gewenste stof in je analyse wilt zien, maar ook
nog eens in een zo zuiver mogelijke enantiomere
vorm. Daarbij duiken we steeds dieper het enzym
in; zo kijken we nu ook naar de effecten van
meerdere mutaties in hetzelfde enzym.”
Afgezien van het feit dat al die reacties moeten
worden uitgevoerd en de eindproducten moeten
worden geanalyseerd, is het ook zaak om aan
te tonen dat je ze daadwerkelijk maakt met je
enzym. “In de organische synthese heb je stoffen die alleen maar een reductie of een oxidatie
bewerkstelligen; die hebben een vrij nauw omschreven reactiviteit. Enzymen daarentegen kunnen veel meer; daar is het geen uitgemaakte zaak
dat de stap van A naar B te maken heeft met die
bepaalde katalytische activiteit van het enzym.
Door de synthese van referentiestoffen kunnen
we aantonen of het enzym de juiste verbinding
heeft gemaakt met de juiste conformatie. Dat
laatste heeft vooral te maken met het feit dat
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veel geneesmiddelen chirale (een of meerdere
asymmetrische koolstofatomen) eigenschappen
hebben. Om de conformatie en de juistheid van
de verbindingen vast te stellen maken we gebruik
van NMR-, HPLC-, GC/MS- en MS-technieken.”

Ondersteunen
Het synthetiseren van de zuivere enantiomeren van die referentieverbindingen vergt in de
regel behoorlijk wat expertise op het gebied van
organische synthese. Pieter Tepper staat met
zijn meer dan 35 jaar ervaring op dit gebied dan
ook nog regelmatig zelf voor de zuurkast, vooral
als het echt moeilijk wordt. “Onderzoekers en
studenten voeren in principe zelf hun syntheses
uit. Dat gaat prima bij eenvoudige reacties, maar
wordt het complexer, dan hebben ze vaak praktische vragen en daarin ondersteun ik ze.”
Pieter hanteert als beheerder van het analyselab
met HPLC, GC en GC/MS dezelfde insteek bij het
analysewerk. “Onderzoekers moeten ook de analytische vaardigheden leren. Dan krijgen ze ook
een beetje respect voor het apparaat. Niet van ‘ik
injecteer en dan komt er wel wat uit de GC rollen’. Septum wisselen, stukje van de kolom afsnijden en de kolom er weer inbrengen. Als ze weten
wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud
van dergelijke apparatuur, worden ze zorgvuldiger met het voorbereiden van hun monsters. En
ze leren beter hun resultaten te interpreteren.”

Vriesdrogen
Het werken met enzymen is voor menig klassiek
geschoolde organisch chemicus een eye-opener,
zeker ook voor Pieter Tepper. “Naast de soms
spectaculaire shortcuts in de syntheseroutes, is

het zeker gezien vanuit je organische achtergrond ook opmerkelijk
dat veel van de reacties kunnen
worden uitgevoerd in gebufferd
water, zelfs de reducties. Dat heeft
ook praktische voordelen. Het is
namelijk heel efficiënt om aan de
hand van vriesdrogen je gesynthetiseerde stoffen direct vanuit de
waterige fase te isoleren. Na een
extractie van water met een organisch oplosmiddel (niet mengbaar
met water) wordt veelal na indampen uit het organisch oplosmiddel
een olieachtig product verkregen.
Indien het product oplosbaar is in
water, is vriesdrogen een heel goed
alternatief. Bij vriesdrogen met water krijg je vaak direct poedervorming en heb je een vast product.”
Waar lange tijd gebruik kon worden
gemaakt van de vriesdroger van
een andere afdeling, is ten gevolge
van de sterke groei in het aantal
onderzoekers en dus ook gebruikers van de vriesdroger twee jaar
geleden besloten om er zelf een
aan te schaffen. Hierbij is gekozen
voor de Lyovapor L-200 van Büchi
Labortechnik. “We hebben dit
apparaat met een capaciteit van
6 kg (ijs) eerst een tijdje op proef
gehad en dat beviel prima. We
hebben er zelf voor gekozen om er
een droogpomp achter te plaatsen
met een capaciteit van 10 m3 per
uur. Die is in onderhoud een stuk
prettiger dan een rotatiepomp die
olie bevat. Verder is de koelunit
op ons verzoek voorzien van een
glazen afdekplaat, zodat ook de
mate van ijsvorming in de koelunit
kan worden waargenomen. We
hebben het apparaat, dat inmiddels
ruim een jaar probleemloos zijn
werk doet, namelijk dag en nacht
aan staan. In principe wordt hij aan
het einde van iedere week ontdooid
en schoongemaakt. Daarmee zijn
we een teveel aan ijsvorming in de
regel wel voor. Maar mocht er eens
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meer ijs worden gevormd dan normaal, dan
kunnen we dat met de glazen inkijkplaat in ieder
geval zien aankomen.”

Optimale werksituatie
Het voorkomen van problemen en een zo
optimaal mogelijke werksituatie creëren is de
core-business van Pieter Tepper. “Binnen de
onderzoeksgroep ben ik een aanspreekpunt voor
alle praktische zaken over synthese, analyse en
veiligheid. Er is veel overleg met studenten en
vaak komen ze ook met eigen initiatieven, iets
wat ik erg toejuich, zolang de veiligheid niet in
het gedrang is. Het is niet zo dat ik voor elk probleem een oplossing heb. Daarover mogen ze ook
zelf eerst nadenken samen met hun labmates.”
“Mijn collega’s en ik zijn laagdrempelig en
daarom weten ze ons ook makkelijk te vinden”,
vervolgt hij. “Belangrijk is dat de studenten
kunnen beschikken over voldoende voorzieningen. Daar proberen we zoveel mogelijk in
tegemoet te komen en dat kunnen we gelukkig
ook. Zijn er praktische vragen dan proberen
we daar snel een oplossing voor te vinden. Zo
hebben we voor elk lab een lab captain die als
aanspreekpunt dient om problemen die er zijn
snel te tackelen. Ik kan alleen goed functioneren
en mijn overige taken uitvoeren als zij ook goed
functioneren. Andersom werkt niet. Problemen
die jij moet oplossen, moet je ook niet bij de
PhD-studenten neerleggen. Omdat we met veel
studenten werken die uit verschillende streken
buiten ons land komen is het niet altijd even gemakkelijk om op één lijn te komen. Vaak ligt de
oorzaak in de cultuurverschillen. Met name met
de wijze van uitvoering, veiligheid en labregels.
En toch weten ze zich snel aan te passen en de
skills die ze bij ons nodig hebben snel onder de
knie te krijgen.”
Een ding waar Pieter vaak tegenaan loop is het
onzorgvuldig omgaan met samples, het niet
of slecht leesbaar labelen van vials of kolven.
“Deze worden dan in de koelkast geplaatst en
bij opschonen is het voorgekomen dat een kolf
in de vaatwasser belandde. Weg product. Erg
triest als er veel werkuren in hebben gezeten.
Om dat te voorkomen hebben we het volgende
bedacht. De regel is nu dat men de vials en/of
kolven (gecodeerd!) in de koelkast mag bewaren
mits men eerst een bakje neemt en deze codeert
met hun initialen en datum, en deze gegevens
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PhD-student Faizan Bhat maakt regelmatig gebruik van de Lyovapor L-200 vriesdroger van Büchi Labortechnik voor het vriesdrogen van kleine peptiden. De vriesdroger is nu ruim een jaar bijna continu, zonder
storingen in gebruik.

met het nummer van de plank vermeldt op een
formulier dat op de koelkast is geplakt. Indien je
meer bakjes nodig hebt is dat geen probleem en
je kunt het plaatsen waar je wilt. De bakjes zijn
van polypropyleen hebben een formaat van 10 x
20 en 20 x 20 cm en 9 cm hoog, zijn recht en zo
verspil je ook geen ruimte. Heel praktisch.”

I N F O R M AT I E

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl
Chemische Farmaceutische
Biologie
www.rug.nl/research/grip/cpb/
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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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Plaatcentrifuge
De Centry 101-plaatcentrifuge heeft een gepatenteerd
swing-out rotorontwerp dat
voorkomt dat de microplaatinhoud uitloopt. Alle reactiecomponenten worden op de
well bodem geconcentreerd,
waardoor de nauwkeurigheid
van reacties, zoals gevoelige
PCR-reacties, wordt verbeterd.
De rotordragers rusten onder
een hoek van 75°, waardoor
de platen zonder afdichtband
of doppen kunnen worden
aangebracht. Op snelheid
lopen de microplaten horizontaal. De Centry 101-plaatcentrifuge met twee platen biedt
plaats aan alle populaire PCRen microplaten.
Monsters worden gecentrifugeerd in minder dan 20 seconden bij 2.550 rpm (600 x g).
De centrifuge stopt automatisch wanneer het deksel open
is en vertraagt geleidelijk tot
stilstand binnen vier seconden.
Met een kleine footprint (23
x 26 cm, 9,2 x 10,2 inch) past
de plaatcentrifuge gemakkelijk in zuurkasten en op volle
werkbladen.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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Flash Prep chromatografie
instrumentatie
Na de overname van de Flash Prep chromatografie instrumentatie van Grace –enkele
jaren geleden– brengt Büchi nu een volledig nieuwe productlijn voor deze instrumenten
op de markt. Hierbij zijn de belangrijkste features (intuïtieve software en minimaal monsterverlies bij gebruik van de ELSD) overgenomen van het oude vertrouwde Reveleris
systeem.
De nieuwe productlijn heet voortaan Pure. De belangrijkste uitgangspunten bij het werken met deze instrumenten zijn:
• Pure space: kleine footprint, en UV-detectie en ELSD geïntegreerd.
• Pure safety: veilig werken met een dichte fractiecollector wat het mogelijk maakt om buiten de
zuurkast te werken, gecombineerd met remote
control en ingebouwde solvent sensoren.
• Pure simplicity: gebruikersvriendelijke software,
geen optimalisering nodig bij gebruik van de ELSD.
Bovendien is het toestel zeer toegankelijk voor de
eindgebruiker.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com

Slimme printer voor lablabels
De nieuwe BradyPrinter M611 kondigt een nieuw hoofdstuk aan in de evolutie van
laboratoriumidentificatie. Voor deze draagbare printer kunnen complete labels worden ontworpen of bewerkt op een smartphone met de gratis ‘Expreslabels’-app. Met
deze app kunnen labelontwerpen naar de BradyPrinter M611 worden verzonden via
wifi of Bluetooth en direct worden geprint. Ze kunnen ook worden verzonden naar
computers op kantoor of laboratorium, zodat gebruikers niet telkens een volledig
nieuw label hoeven te ontwerpen.
Labels die zijn ontworpen met Brady Workstation zijn compatibel met de ‘Expreslabels’-app. De printer kan uiteraard ook gewoon met een USB worden aangesloten
op een PC. Labels kunnen worden voorzien van 1D- en 2D-codes en barcodes, grafische tekens uit een uitgebreide bibliotheek,
tekst, een tijdstempel en zelfs gegevens uit de
cloud. Bovendien is serialisatie mogelijk. Voor
de BradyPrinter M611 zijn diverse lablabels
verkrijgbaar in de bekende materialen voor
vriezer, vloeibare stikstof, autoclaaf, waterbad,
histologie en chemicaliën. Deze zorgen voor
een duidelijk leesbare identificatie die ook op
de lange termijn stand houdt. Dankzij de cassettes met chiptechnologie is wisselen van lint
en labels eenvoudig en betrouwbaar.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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MEDIABEREIDING

Onderzoeksanalist Stieneke van den Brink werkt al bijna 40 jaar bij het Hubrecht Institute. Naast het bereiden van media en het kweken van organoïden verzorgt ze voor het instituut een
gedeelte van de inkoop, met name op het gebied van chemicaliën, biologicals en plastics.

Onderzoeksanalist Stieneke van den
Brink werkt al bijna 40 jaar bij het
Hubrecht Institute in Utrecht. In die
hoedanigheid stond en staat ze vooraan bij de spectaculaire ontwikkelingen
rond organoïden. Letterlijk wel te verstaan, want in de groep van Hans Clevers
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werkte zij in 2007 met Toshiro Sato als
een van de eersten ter wereld aan het
kweken van mini-organen in het laboratorium. Sindsdien heeft zij met haar collega’s het kweken van organoïden steeds
verder verfijnd.
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De kunst van het
kweken van organoïden

“O

p den duur zullen ook ziekenhuizen
zelf organoïden kunnen maken.
Bijvoorbeeld van tumorweefsel van
een patiënt, dat in de dagen dat
hij of zij herstelt van een operatie, kan worden
opgekweekt tot een serie organoïden, die vervolgens high-throughput in 384-welletjes kunnen
worden getest op de effectiviteit van verschillende behandelingen, bijvoorbeeld chemokuren.
Je kunt dan ook direct organoïden van gezond
weefsel van de patiënt maken en die laten meelopen met de testen, zodat je ook een beeld hebt
van de uitwerking van die behandelingen op de
gezonde cellen, of er eventueel beschadigingen
ontstaan. Op die manier kan je vooraf patiëntspecifiek de optimale behandeling bepalen”,
schetst Stieneke van den Brink, onderzoeksanalist bij het Hubrecht Institute, een toekomstig
scenario rond de technologie van (het kweken
van) organoïden.
Zover is het nog niet met deze driedimensionale,
zelf-organiserende structuren die zijn gegroeid
vanuit stamcellen. Want niet alleen praktisch
komt er heel wat bij kijken om kwalitatief goede
organoïden te kweken, maar het is ook nog
eens arbeidsintensief en duur. “Ruim tien jaar
na het kweken van de eerste organoïden maken
we nog steeds optimaliseringsslagen, slijpen we
recepten en protocollen bij”, stelt Stieneke, die
in 2007 min of meer toevallig betrokken was bij
de eerste pogingen om organoïden te kweken.
“Ik werkte destijds in de groep van Christine
Mummery, waar we onderzoek deden aan
embryonale muizenstamcellen en ook als eerste
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in Nederland menselijke embryonale stamcellen
introduceerden. Toen Christine haar onderzoek
voortzette aan het LUMC in Leiden heb ik er voor
gekozen om bij het Hubrecht Institute te blijven.
Hans Clevers vroeg mij om bij hem in de groep
te komen, met name omdat er pas een Japanse
onderzoeker was komen werken die iets spannends deed waar mijn expertise in het maken
van 3D-culturen van muizenstamcellen wel van
pas zou kunnen komen. Achteraf gezien is het
best wel grappig dat je op dat moment absoluut
niet beseft dat je met het maken van de eerste
organoïden uit muizenstamcellen met iets bezig
bent dat later zo’n enorme impact heeft. En dat
je dat ook nog eens aan de zijde van Toshi Sato
hebt gedaan, die toentertijd zeker niet direct alle
handen op elkaar kreeg voor zijn ideeën, maar nu
toch wereldwijd één van de autoriteiten is op het
gebied van organoïden!”

‘Devil in the details’
In zekere zin zou je die autoriteit ook aan Stieneke
zelf kunnen meegeven, vooral wat betreft de praktische uitvoering. Haar recepten voor kweekmedia
en procedures voor het maken van organoïden
gaan via de vele publicaties van het Hubrecht
Institute de hele wereld over. Zelfs bedrijven, die
kweekmedia commercieel aanbieden, baseren zich
op de methoden uit het Hubrecht Institute. Niet
dat die commerciële media door Stieneke worden
gebruikt: “Ik vind ze van mindere kwaliteit dan
de media die wij zelf bereiden. Bovendien zijn ze
niet bepaald goedkoop; te duur in ieder geval om
vanuit onze onderzoeksbudgetten te bekostigen.”

Het kweken van organoïden is op
zich geen ingewikkeld werk. De
uitdaging zit hem vooral in het
tot in de kleinste details uitdokteren van het goede voedsel voor
de betreffende organoïde, en om
voor de bereiding daarvan een
robuuste, reproduceerbare methode
te maken. In Utrecht worden de
humane organoïden gemaakt vanuit
adulte stamcellen (ASC’s) uit adult
weefsel. Voor deze ASC-organoïden
wordt uit bijvoorbeeld de darm (of
een ander orgaan) een klein stukje
weefsel genomen. Dat snij je in hele
kleine stukjes; chopping heet dat.
Soms moet je het weefsel voorbehandelen met een trypsine-achtige
buffer om de cellen er goed uit te
krijgen. Vervolgens kan je met een
hele milde collagenase-behandeling
het weefsel een beetje open krijgen.
De cellen stop je vervolgens in een
gel die rijk is aan extracellulaire
matrixeiwitten. Opgenomen in deze
gel, die in de praktijk vaak met de
merknaam matrigel wordt aangeduid, groeien de stamcellen op een
gedefinieerd medium, waaraan een
heleboel verschillende groeifactoren
worden toegevoegd, zoals Wnt3a,
R-spondin, epitheliale groeifactor
(EGF) en noggin. Afhankelijk van
het celtype varieert de samenstel➞

20-02-19 12:58

30

Stieneke van den Brink laat zien hoe je met behulp van de vierlagige CELLdisc van Greiner Bio-One in een keer een grote hoeveelheid medium kunt bereiden. De suspensie met cellen, die
een bepaald eiwit produceren, wordt vanuit een fles via een opening bovenop toegediend. Op die manier vul je in één keer de vier lagen. Na afsluiten van de opening kan je het medium
gelijkmatig over alle lagen verspreiden door hem op een bepaalde manier te roteren. Daarna kan je hem gewoon rechtop in de incubator zetten. Als je moet oogsten maakt je de opening
weer los en kan je alles er in één keer uitgieten.

ling daarvan en worden er nog andere stoffen
aan toegevoegd. De stamcellen groeien zo uit tot
kleine, net met het blote oog zichtbare klompjes
van cellen, die met hun 3D-organisatie en de
meerdere typen cellen die ze kunnen bevatten een goede weerspiegeling vormen van het
orgaan waaruit de stamcellen zijn verkregen.
Opmerkelijk aan deze ASC-organoïden is ook dat
ze langere tijd kunnen groeien zonder dat er een
feno- of genotypische verandering optreedt. Dit
in tegenstelling tot 2D-cellijnen. In de praktijk
wordt een organoïde dan ook na enige tijd
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(bijvoorbeeld een week in het geval van de minidarmen) weer in kleine stukjes opgedeeld, die
op hun beurt weer uitgroeien tot organoïden en
weer kunnen worden opgedeeld, enzovoorts.

Blijven optimaliseren
Vanuit de jarenlange ervaring met weefselkweek
weten Stieneke van den Brink en haar collega’s
altijd wel waar ze moeten beginnen als het op
het ontwikkelen van een nieuwe methode aankomt. “Normaal darmweefsel kan je bijvoorbeeld
veel gemakkelijker als organoïde kweken dan

tumorweefsel. Zo heeft ieder weefsel zijn eigen compositie en dus ook
zijn eigen voorkeur van eten, voor
samenstelling van de media. Technieken als ‘single cell sequencing’
helpen ons daarbij ook een handje,
omdat we daarmee de signatuur van
een cel kunnen vaststellen. Heeft de
cel bijvoorbeeld specifieke receptoren, dan is het vaak een slimme
zet om een substraat te geven dat
daarop af is gestemd. Maar het
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blijft toch ook spelen met hoeveelheden: het
organoïde mag niet te snel groeien, en ook niet
te langzaam.”
Omdat de organoïden, die worden gekweekt
uit patiëntweefsel dezelfde genetische, morfologische en functionele eigenschappen hebben
als het weefsel zelf, zijn ze zeer waardevol voor
experimenteel en klinisch onderzoek, dat tot
voor enkele jaren vooral op basis van diermodellen plaatsvond. Een bijkomend voordeel van de
organoïden is dan ook dat hiermee de hoeveelheid dierproeven aanmerkelijk verminderd kan
worden. “Er vindt inmiddels ook bij ons heel wat
onderzoek plaats waarbij de organoïden genetisch worden gemodificeerd (met name met de
CRISPR/CAS9 technologie) om bijvoorbeeld het
effect van oncogene mutaties te onderzoeken.
We zetten daarin steeds verdere stappen en zijn
al zover dat we in de organoïden bepaalde functionaliteiten kunnen herstellen, zoals bijvoorbeeld
de reparatie van de CFTR-locus in individuele
darmstamcellen van patiënten met taaislijmziekte. Het bleek dat de gerepareerde stamcellen,
die we lieten uitgroeien tot minidarmpjes, een
functioneel CFTR-kanaal hadden. Nog een stap
verder zou het zijn om genetisch gecorrigeerde
longorganoïden terug te plaatsen in de longen
van patiënten met taaislijmziekte. Zover zijn we
echter nog niet.”

Snel en zorgvuldig
Bij het Hubrecht Institute worden voor de organoïden per week liters medium met de mix van
groeifactoren gebruikt. De hiervoor benodigde
eiwitten worden geproduceerd door specifieke
cellen, die zijn gehecht op de bodem van een
plaat, en worden na bijvoorbeeld een week in de
incubator met het groeimedium gewonnen. “Dat
hebben we heel lang gedaan op losse petrischaaltjes of in kweekﬂessen. Op zich gaat dat prima,
maar het brengt zeker met de grote hoeveelheden veel repeterend werk met zich mee, waarbij
de kans op contaminatie er door de vele handelingen ook niet kleiner op wordt. Om dit proces
te versnellen hebben we eind vorig jaar een proef
gedraaid met de door Greiner Bio-One ontwikkelde CELLdisc, een meerlagige (in ons geval vier
lagen) stack van platen met een doorsnede van
20 cm. Het voordeel van deze oplossing is dat je
niet meer elke plaat apart hoeft te behandelen.
Met de stack kan je volstaan met het maken van
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Hubrecht Institute
Het Hubrecht Institute heeft ongeveer 250 medewerkers, verdeeld over 24 onderzoeksgroepen, die fundamenteel, multidisciplinair onderzoek verrichten op tal van
aspecten van ontwikkelings- en stamcelbiologie, zoals signalering in stamcellen en
de vroege embryonale ontwikkeling, hartontwikkeling, regeneratie, epigenetica, genoomarchitectuur, celcycluscontrole, DNA-reparatie, dynamiek in genexpressie en
kwantitatieve biologie van genexpressie. Dit onderzoek kan onder andere leiden tot
innovatie bij behandelingen van kanker, diabetes en cardiovasculaire ziekten.
Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht Science Park. Sinds 2008 is het
instituut geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert
de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een
partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
De grootste onderzoeksgroep is de Clevers groep, met circa 40 medewerkers, waaronder Stieneke van den Brink. De groep bestudeert de moleculaire mechanismen achter
weefselontwikkeling en kanker van verschillende organen, met behulp van organoïden die zijn gemaakt van mature Lgr5-positieve stamcellen uit zowel gezond weefsel
als tumorweefsel. Met organoïden uit tumoren worden bovendien drugscreenings
uitgevoerd en patiëntspecifieke behandelingen getest (personalized medicine).

een grote mix, die je via een opening bovenop
toedient. Op die manier vul je in één keer de vier
lagen. Na afsluiten van de opening kan je het medium gelijkmatig over alle lagen verspreiden door
hem op een bepaalde manier te roteren. Daarna
kan je hem gewoon rechtop in de incubator
zetten. Ook als je moet oogsten is dat gemakkelijker: je maakt de opening weer los en je kunt
alles er in één keer uitgieten. Dat werkt ook veel
sneller: vijf minuten in plaats van een half uur
pipetteren met de oude werkwijze. En het is ook
een schoner proces, want de kans op een besmetting is met één keer overgieten veel kleiner dan
met een kleine honderd keer afpipetteren, zeker
voor mensen die minder ervaring hebben met
celkweek”, vertelt Stieneke.
In overleg met Greiner Bio-One is de constructie
van de CELLdisc wel iets aangepast. “Omdat je
maar één opening hebt voor al die etages waren
we bang dat de zuurstofuitwisseling niet optimaal zou zijn en dat we de stack toch moesten
doorblazen. Dat was geen probleem, maar we
merkten wel dat er bij het vullen op de een of
andere manier luchtbelletjes ontstonden waardoor een deel van de oplossing er weer uitliep.
Na aanpassing van het ontwerp is dat niet meer
het geval. Bovendien maak ik hem nu van tevoren

droog aan de binnenkant, wat dat
ongewenste effect ook tegengaat.”
Ook voor het groeien van de organoïden wordt gebruikgemaakt van
plastics van Greiner Bio-One, in dit
geval 24-wells platen. “Ook hier
hebben we gemerkt dat niet alle
organoïden zich hetzelfde gedragen.
Sommige cellen hebben zo sterk de
neiging om zich aan het oppervlak
te hechten dat ze letterlijk uit de
matrigel breken. Dan kan je er niets
meer mee. Voor dergelijke gevallen hebben we speciale repellent
platen, die sterk afstotend zijn. Dan
blijven de cellen wel netjes in de
druppel matrigel zitten en kunnen
de onderzoekers aan de slag met de
organoïden.”

I N F O R M AT I E

Greiner Bio-One
www.gbo.com
Hubrecht Institute
www.hubrecht.eu
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Online platform
voor magnetische
3D-celkweek
De kerntechnologie van magnetische 3D-celkweek (m3D) bestaat
uit het magnetiseren van cellen met
NanoShuttle-PL. De cellen kunnen
worden samengevoegd met behulp
van een magneet, zowel door levitatie als door bioprinten, om zo in
vitro 3D-modellen te vormen die representatief zijn qua structuur en
biologie. Op de nieuwe microsite 3dcellculture.gbo.com wordt niet alleen de technologie verder uitgelegd, maar er is ook meer informatie te
vinden over applicaties en cellijnen. Verder is er uitgebreide productinformatie en zijn er publicaties en downloads beschikbaar.
Neem een kijkje op de site door
de QR-code te scannen.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info.nl@gbo.com
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Veilige opslag van monsters
De TwinGuard ULT vriezers modellen MDF-DU502VX en MDF-DU702VX van PHC Europe leveren de veiligste opslag en een stabiele
temperatuuruniformiteit met een flexibele opslagindeling.
Dankzij twee onafhankelijke koelsystemen weten TwinGuard vriezers een uiterst stabiele en uniforme
omgeving met een ultralage temperatuur van -86 ºC te handhaven.
Mocht één koelsysteem onverwacht
uitvallen, dan zorgt het andere
systeem ervoor dat je onvervangbare
samples veilig bewaard blijven.
De modellen zijn voorzien van onder
andere een LCD-touchscreen, data
logging, automatische en manuele
vacuümrelease port, EZ Latch deurhendel en een USB-poort.
PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical
biomedical.nl@eu.phchd.com

Geautomatiseerde bepaling van benzeen in lucht
Om de blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen zijn er verschillende limieten en streefwaarden voor de luchtkwaliteit vastgesteld. De
maximale waarde voor blootstelling aan benzeen is momenteel vastgesteld
op 0,7 mg/m3 (0,2 ppm). Voor het bepalen van de aanwezigheid van benzeen in lucht heeft Da Vinci Laboratory Solutions een geautomatiseerde
GC-oplossing ontwikkeld, die voorzien is van een speciale gas sampling
unit die het mogelijk maakt tot en met acht gasmonsters te bemonsteren.
De analyse kan uitgebreid worden met het bepalen van BTEX in lucht.
De analyse van benzeen in lucht duurt slechts 25 minuten en heeft een
detectielimiet (LOD) van 0,0026 µg/m3.

De benzeenapplicatie is gebaseerd op een Agilent Technologies 7890B GC
geconfigureerd met:
• een FID of TCD;
• een maatwerk ‘programmed temperature vaporization’ (PTV) injector;
• een analytische kolom en een pre-column;
• een gas sampling unit.
De sampling unit gebruikt een bemonsteringspomp, een massaflow
controller en een multi-positioneringsklep. De multi-positioneringsklep
maakt bemonstering mogelijk via bijvoorbeeld een ‘tedlar bag’ of via een
monstername rechtstreeks uit de buitenlucht. Er kunnen automatisch
maximaal acht monsters of standaarden worden geselecteerd en geanalyseerd. De PTV-injectiepoort van het systeem is zodanig aangepast met
een adsorberende buis als injectiepoort liner, dat een snelle adsorptie en
desorptie van benzeen mogelijk is. Een alternatief is het verzamelen van
een monster op een sorbent trap met behulp van een programmeerbare
bemonsteringspomp.
De gas sampling unit automatiseert het proces van bemonsteren, adsorberen en desorberen. Nadat benzeen is geëlueerd van de pre-column tot de
polaire kolom, wordt de rest van de matrix teruggespoeld om te ontluchten. Neem contact op voor meer informatie.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
supplies@davinci-ls.com

LV37 Aanraders.indd 33

20-02-19 12:51

34

DIAGNOSTIEK

Point-of-care testen
zijn sleutel tot aanpak
verwaarloosde ziektes
Het in 2016 als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) opgerichte Mondial Diagnostics heeft als missie om de gezondheidszorg rond armoedegerelateerde ziektes te verbeteren. Hiervoor
ontwikkelt het bedrijf eenvoudige, goedkope en betrouwbare point-of-care
testen voor verwaarloosde ziektes als leptospirose, buiktyphus en brucellose. Theresia Abdoel en Erika van den Bogaart laten zien hoe hun laboratoriumwerk het verschil kan maken voor miljoenen mensen.

K

oorts, pijn in de buik en een beetje lusteloos gevoel. In Nederland en andere welvaartslanden denken we dan in de regel
aan iets onschuldigs dat wel overwaait. En
dat is dan ook meestal het geval. In arme landen,
en dan met name op het slecht bereikbare platteland, gaan ook niet direct de alarmbellen af. Helaas zit er vaak iets veel minder onschuldigs onder
de huid, dat bij niet-tijdige diagnose niet meer
goed behandeld kan worden en in het slechtste
geval kan resulteren in overlijden van de patiënt.
Het gaat in dergelijke gevallen om armoedegerelateerde ziektes, zoals leptospirose (modderkoorts), brucellose (de ziekte van Bang) en
buiktyphus, en een aanzienlijke lijst van andere
tropische infecties die vergelijkbare verschijnselen geven. Deze worden ook wel verwaarloosde
ziektes genoemd omdat er vanuit de farmaceutische industrie nauwelijks aandacht voor is. Het
gegeven dat wereldwijd gezien minder dan 10%
van de R&D-gelden wordt besteed aan ziektes
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die verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van
het aantal ziektegerelateerde sterfgevallen zegt
wat dat betreft genoeg. En dan is er binnen de
armoedegerelateerde ziektes ook nog een soort
van pikorde: aan de ‘big three’ (malaria, HIV en
tuberculose) wordt veel meer geld besteed dan
aan de ‘echte' verwaarloosde ziektes, waar jaarlijks miljoenen mensen aan sterven.

Snel de juiste diagnose
“Het wrange is dat de meeste van deze verwaarloosde ziektes uitstekend te behandelen zijn met
relatief goedkope en makkelijk toegankelijke
medicijnen, maar dat door het niet tijdig stellen
van de juiste diagnose die behandeling vaak te
laat komt of een verkeerde behandeling wordt
gegeven. Er worden misschien wel antibiotica
voorgeschreven, maar dat zijn dan niet de juiste,
zodat de ziekte niet wordt aangepakt en er verdere complicaties kunnen ontstaan. Tevens leidt
het grootschalig gebruik van dergelijke verkeerde

behandelingen tot resistentie tegen
die antibiotica in de ziekteverwekkers, met alle gevolgen vandien. Met
adequate diagnostiek kan je wel voor
een effectieve behandeling zorgen,
wat onnodig lijden van de mensen voorkomt en ook nog eens tot
lagere gezondheidskosten kan leiden
omdat je effectiever kunt behandelen”, vertelt ‘senior development
specialist’ Theresia Abdoel, die net
als haar collega ‘senior scientist’
Erika van den Bogaart een aanzienlijk
langere historie heeft in de ontwikkeling van diagnostische testen voor
armoedegerelateerde ziektes dan de
kleine drie jaar die ze nu bij Mondial Diagnostics werken. “In feite is
Mondial Diagnostics de voortzetting
van de afdeling BioMedical Research
van het Koninklijk Instituut van de
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Theresia Abdoel heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van sneltesten, eerst bij het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT) en sinds 2016 bij Mondial Diagnostics. Hierbij
maakt zij intensief gebruik van de pipetten en pipetpuntjes van Gilson.

Tropen, het KIT. Om financiële redenen is toentertijd besloten om deze
afdeling te sluiten. Donald Kalff, de
oprichter van Mondial Diagnostics,
vond deze expertise echter te waardevol om verloren te gaan en heeft
dit bedrijf opgericht. Wij werkten
bij het KIT al in dezelfde laboratoria
waarin we nu werken, in een zijvleugel van het AMC.”

Point-of-care
Core business van Mondial Diagnostics is het ontwikkelen van snelle
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diagnostische testen, met name point-of-care
testen: eenvoudige, goedkope en snelle testen
die naast de patiënt kunnen worden uitgevoerd, zodat die niet naar een ziekenhuis of
huisarts hoeft te gaan voor de eerste diagnose.
De inspanningen stoppen echter niet bij het
ontwikkelen. Het bedrijf wil namelijk met die
testen actief bijdragen aan het verbeteren van
de gezondheidszorg rond armoedegerelateerde
ziektes, met name door de kennis over de testen
(de productie, kwaliteitscontrole en implementatie in lokale gezondheidsprogramma's) over te
dragen aan partners in minder ver ontwikkelde
landen. Deze kunnen namelijk op een goedkopere

manier dan MondialDx de testen produceren en
hebben beter toegang tot de lokale markten en
uiteindelijk ook de patiënten.
Illustratief voor dat verder kijken dan alleen de
techniek achter de test is een recent afgesloten
project rond de ‘mobile wallet’, een initiatief
van de PharmAccess Foundation. Hierbij heeft
de patiënt op zijn of haar mobiele telefoon een
digitale portefeuille van waaruit geld kan worden
overgemaakt om te betalen voor het transport
naar een ziekenhuis voor nadere diagnose en/of
behandeling. Dat geld kan niet ergens anders voor
worden gebruikt. “In ons project is deze applica➞
tie gecombineerd met een van onze sneltesten.
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Voorbeeld van een laterale
flow assay voor leptospirose. Na aanbrengen van
een druppeltje bloed in het
reservoir onderaan de strip
bindt het betreffende IgM
al dan niet aan het antigeen
dat specifiek is voor deze
ziekte. Is dat het geval,
dan is dat zichtbaar als een
tweede rode lijn tussen de
twee markeringen. De nu
zichtbare rode lijn hangt
samen met een controletest
voor de aanwezigheid van
Erika van den Bogaart houdt zich bij Mondial Diagnostics bezig met de ontwikkeling van point-of-care diagnostische tests

aan de goudpartikeltjes

voor armoedegerelateerde ziektes en de toepassing van nieuwe technologieplatformen voor deze assays.

gebonden IgM.

De uitslag van een screening, die positief of negatief kan zijn, wordt met een eenvoudige reader
uitgelezen. Dit apparaatje slaat niet alleen de data
op, maar stuurt ze ook direct via de cloud naar
het ziekenhuis samen met locatie en gegevens
van de patiënt. Bij een positieve uitslag, wordt er
automatisch geld in de wallet gedaan en kan de
patiënt de reis naar het ziekenhuis maken. Dat
werkte heel goed”, vertelt Erika van den Bogaart.

Laterale flow assays
De huidige portfolio van snelle diagnostische tests
bestaat uit testen die in de KIT-tijd zijn ontwikkeld; de oudste, voor leptospirose (IgM), al in
2004. Andere testen zijn er voor brucellose (IgM
en IgG) en buiktyphus (IgM). Naast de humane
testen zijn er ook op dit gebied ook testen om
deze ziektes bij dieren aan te tonen: brucellose
voor verschillende soorten vee en leptospirose
voor honden. “Deze ziektes zijn overdraagbaar
van beest naar mens. Als de kudde besmet is,
kunnen de boer en zijn familie dat ook krijgen.
De bacterie kan in de rauwe melk zitten, die ze in
bepaalde landen gewend zijn te drinken. Of in het
bloed dat tijdens het slachten wordt gedronken.
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Met een test voor de dieren kan je het probleem
bij de bron aanpakken”, zegt Theresia Abdoel.
Alle testen werken volgens het laterale flow
principe, net als de zwangerschapstest, de meest
bekende laterale flow assay (LFA). Belangrijk verschil is dat je als medium geen urine hebt, maar
bloed. Bij deze immunochemische testmethode
loopt het bloedmonster door capillaire krachten
omhoog over de teststrip. Als eerste komt het
een zone tegen met goudpartikeltjes waaraan, in
het geval je IgM wil aantonen, antihumaan IgM
is gekoppeld. Als je IgM in je bloed hebt, treedt
er een reactie op. Als je IgM specifiek is voor
het antigeen, dat even verderop in een dunne
strook is aangebracht, dan bindt hij ook daaraan
en wordt er een testlijn zichtbaar. Dat streepje is
een indicatie voor een positieve test. Daarachter
is een tweede streepje zichtbaar, die aangeeft dat
de test goed is uitgevoerd (controlelijn).
De LFA’s zijn eenvoudig in gebruik en leveren
binnen tien minuten een resultaat. Dat resultaat
is overigens niet 100% betrouwbaar. “We bevelen
aan om in het geval van een positieve test altijd
een andere diagnostische test ter bevestiging uit
te laten voeren in een klinisch laboratorium. We

zien de LFA’s in eerste instantie als
screeningstest, niet als vervanger van
een diagnostische test. Natuurlijk
streven we bij iedere test die we
ontwikkelen naar een zo gevoelig
en zo specifiek mogelijke test. Dat
is echter niet altijd even makkelijk
te bereiken. Een positieve uitslag
kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van
een kruisreactie. Dat zien we vaak
bij de brucellose met Yersinia, dat in
eieren en kippen zit. Daar kan je met
je antigeen niet veel aan doen. Wel
proberen we de optimale condities te
vinden om zo het hoogst haalbare eruit te halen”, aldus Theresia Abdoel.
De eenvoud van de test heeft ook
zijn weerslag op de kostprijs, die
in verband met de toepassing natuurlijk zo laag mogelijk moet zijn.
Die ligt in dit geval ergens tussen
de 1 en 2 dollar per test. Daarin zit
ook een stukje omzet van Mondial
Diagnostics, dat voor de testen het
antigeen maakt. Andere inkomsten
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Bij Mondial Diagnostics wordt met heel specifieke apparatuur gewerkt, zoals dit apparaat voor het doseren van superkleine hoeveelheden
antigeen op een membraan, dat door lokale producenten in de laterale flow assays wordt geïntegreerd.

voor Mondial komen uit contract research. “Onze
expertise en speciale apparatuur zijn de belangrijkste redenen om ons voor ontwikkelwerk in te
schakelen. Dat kunnen bedrijven zijn, maar ook
universiteiten of academische ziekenhuizen die
een kandidaat hebben om in ons systeem toe te
passen en willen weten of het werkt; op zoek zijn
naar de ‘proof of principle’.”

Kennisoverdracht
Het operationele team van Mondial Diagnostics,
dat naast Theresia en Erika bestaat uit managing
director René Paulussen, heeft zich in de eerste
jaren in de nog korte historie van het bedrijf
vooral gericht op het ontwikkelen van nieuwe
testen en het genereren van inkomsten uit de
al bestaande testen via de verkoop van biomaterialen voor de productie daarvan en royalties
over de verkopen van die testen. “Dat betekent
aan de ene kant in Amsterdam de productie van
het antigeen op orde hebben, maar er tevens
voor zorgen dat we onze kennis over de testen
zo goed mogelijk overdragen aan onze partners,
zodat zij de testen optimaal kunnen produceren
en gemakkelijker op de markt kunnen brengen.
Deze producenten moeten namelijk ook aan
specifieke eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld
investeren in specifieke apparatuur en ruimtes
om te produceren. Ook moeten ze werken met
een kwaliteitssysteem en iedere productiestap
controleren. Als ik bijvoorbeeld het antigeen op
het membraan breng, moet ik checken of dat er
goed op zit, of het de goede intensiteit is. Dan
doe je de goudpartikels erbij, wat je ook weer
moet controleren. En je moet natuurlijk ook
een eindcontrole inbouwen, of de test werkt.
Hiervoor heb je testmonsters nodig, en dat is in
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dit geval niet altijd even gemakkelijk, juist omdat
het om verwaarloosde ziektes gaat. Het is wat dat
betreft een beetje een catch-22 situatie. Omdat
de ziekte niet op het netvlies staat, wordt er
niet grootschalig op getest en zal je dus niet snel
lokaal aan echte klinische monsters komen, wat
op zijn beurt weer een negatieve invloed heeft op
het produceren van die test. Een alternatief wordt
gevormd door artificiële samples van geïmmuniseerde konijnen. Dat werkt, maar dan moet je wel
weer verschillende konijnen immuniseren om een
zekere mate van spreiding te hebben”, illustreert
Theresia Abdoel de inspanningen die nodig zijn
om lokaal de productie van de testen vlot te trekken. Om de kwaliteit van de testen die door de
partners worden gemaakt verder te waarborgen
voert MondialDx ook regelmatig kwaliteitscontroles uit op de producten van die partners.

Pijplijn
Mondial Diagnostics heeft twee laboratoriumruimtes, een ML-I en een ML-II lab. Bovendien mogen
de onderzoekers gebruik maken van ML-III labfaciliteiten in het AMC. Dat is met name nodig voor
het werken met hoge-risico pathogenen als Brucella en Salmonella typhi. Naast het vele kweekwerk
voor het ontwikkelen en maken van goed antigeen
en het continu optimaliseren van de condities in
de verschillende testen van de bestaande portfolio, wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van
nieuwe point-of-care diagnostica, voor onder meer
HIV en Hepatitis-C. “Ofschoon onze core expertise
ligt bij de laterale flow testen (waarbij we ook
kijken naar multiplex strips, waarmee je meerdere
ziektes tegelijk kunt aantonen), ontwikkelen we
ook andere soorten testen, bijvoorbeeld een ELISA
in het geval van de test op HCV. Ook hebben we in

het kader van een ‘proof of principle’
project een moleculaire test onderzocht voor de diagnose van Buruli
ulcer, een aandoening waarbij je
zweren op je huid hebt die levensbedreigend kunnen worden. Bij dit
soort testen heb je soms hogere eisen
qua gevoeligheid, en dan wijk je uit
naar bijvoorbeeld PCR. Formeel gezien is er dan nog geen sprake meer
van een point-of-care test, maar met
de razendsnelle ontwikkeling van
handheld sequencers zal het niet lang
duren voordat er ook op dit gebied
een platform is dat dichtbij de patiënt
kan worden ingezet”, aldus Erika van
den Bogaart.
Met het ontwikkelen van een nieuwe
diagnostische test is in de regel zo’n
twee jaar gemoeid, gevolgd door
uitgebreide validatiestudies in het
veld. Voor het vele pipetteerwerk
dat dat daarmee gemoeid is worden
al sinds de tijd bij het KIT pipetten
en pipetpuntjes van Gilson gebruikt.
“Aanvankelijk werden via de centrale
inkoop van het KIT puntjes van een
ander merk ingekocht, maar die
vonden wij echt niet fijn; meer dan
de helft viel er vanaf. Op ons verzoek
is ook voor de pipetpuntjes voor
Gilson gekozen. Met de overstap
naar Mondial Diagnostics bleven we
uiteraard dezelfde, goed lopende
werkwijzen hanteren. Dat betekent
in het geval van het pipetteren niet
alleen de aanschaf van de pipetten
en Diamond pipetpuntjes bij Gilson,
maar ook jaarlijks onderhoud op
lokatie en kalibratie van de pipetten.
Hierdoor zijn we altijd verzekerd van
betrouwbare pipetteerresultaten,
wat een stevig fundament legt onder
ons R&D-werk.”
I N F O R M AT I E

Gilson International
www.gilson.com
Mondial Diagnostics
www.mondialdx.com
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Stabiele en flexibele opslag voor uw waardevolle samples
De volledige reeks PHC Europe producten omvat een reeks
laboratoriumapparatuur met de meest geavanceerde
technologie, besturingselementen, constructie- en prestatie-eigenschappen in de branche. Zo bent u verzekerd
van innovatieve oplossingen voor een stabiele opslag van
uw waardevolle samples

PHC Europe B.V.
T: +31 (0) 76 543 38 33
E: biomedical.nl@eu.phchd.com
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Farmaceutische koelkasten +2°C tot +23°C
Farmaceutische koel-vries kasten
+2° tot +14°C in combinatie met -20°C tot -30°C
Biomedische vriezers -20°C -30°C -40°C
Diverse mogelijkheden voor opslag middels lades, bakken
en rekkensysteem

www.phchd.com/eu/biomedical
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Vriesdroger voor oplosmiddelen
Een vriesdroger die niet alleen geschikt is voor waterige monsters, maar ook voor monsters die voornamelijk
oplosmiddelen bevatten. Daar staat de nieuwe Alpha
3-4 LSCbasic van Martin Christ voor. Goed nieuws voor
laboratoria met toepassingen zoals HPLC-fracties met
acetonitril, TFA of alcoholen of producten met tertbutylalcohol, DMSO, etc. Het nieuwe Alpha 3-4 LSC
oplosmiddelpakket maakt veilig werken met deze vaak
licht ontvlambare oplosmiddelen mogelijk. Zo wordt
in plaats van een standaard Pirani-type vacuümsensor
een capacitieve sensor toegepast, om zo een vonkvrije
omgeving te creëren.
En omdat de meeste oplosmiddelen ver onder nul nog
vloeibaar zijn, wordt een krachtige -110 °C condensor
toegepast. Die beschikt, door het slimme ontwerp,
over een grote capaciteit van 4 kg.
Om de Alpha 3-4 vriesdroger beter bestand te maken
tegen oplosmiddelen, zijn verschillende maatregelen
genomen. Onder andere het gebruik van resistente
pakkingen en hoogwaardige materialen zoals RVS type
316L voor de condensor, manifold en platen. Daarnaast
wordt een kamer van mineraal glas meegeleverd in
plaats van een versie van acryl glas. Uiteraard is ook de
vacuümpomp aangepast voor het gebruik van oplosmiddelen, inclusief een rvs vacuümslang. De vacuümregeling zorgt daarbij ook nog eens voor een 40%
kortere droogcyclus. Er is ook een speciale voorziening
aanwezig om de vriesdroger voor en na de cyclus te
spoelen met inert gas.

De Martin Christ Alpha 3-4 LSCbasic is er in twee
configuraties: één met 12-kraans manifold en één met
12-kraans kamer.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Microcentrifuge houdt
temperatuur constant
De Centry 117 microcentrifuge kan worden bediend met een gebruiksvriendelijk touchscreen, dat onder meer de snelheid (rpm of rcf), ingestelde
tijd en resterende runtime weergeeft. Via dit touchscreen kan de microcentrifuge gemakkelijk worden geprogrammeerd. Er kunnen maximaal negen
run-programma’s worden opgeslagen, die via één enkele toets oproepbaar
zijn.
De microcentrifuge behaalt snelheden van 1.000 tot 13.500 rpm (100 tot
16.800 x g), die in stappen van 100 rpm zijn in te stellen. De ingebouwde
timer staat runtimes tussen de 1 en 99 toe. Het ontwerp van de rotor is
geschikt voor tubes van 1,5 - 2,0 ml of PCR-strips.
De Centry 117 microcentrifuge zorgt via haar eigen luchtstroomsysteem
voor een stabiele temperatuur van de monsters, zelfs tijdens langere runs.
De centrifuge kan ook in een koude ruimte worden gebruikt.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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MONSTERVOORBEWERKING

Reproduceerbaar homogeniseren
van cannabismonsters
Met de wereldwijd uitdijende legalisering van de verkoop, teelt en distributie van
cannabis, groeit ook het belang van een gedegen analyse van de bestanddelen van de
cannabis en aanverwante producten, alsmede van het gehalte aan pesticiden in deze
producten. Voor betrouwbare analyseresultaten moet het monstervoorbereidingsproces kunnen worden aangepast aan de aanzienlijke complexiteit van de verschillende
matrices. Het homogeniseren van monsters is hierbij een cruciale stap.

H

et bezit van cannabis werd in 1925
wereldwijd verboden, maar vandaag de
dag is beperkt gebruik in verschillende
landen legaal. Uruguay was het eerste
land dat de verkoop, teelt en distributie van cannabis in 2013 legaliseerde. Vanwege de voordelen van cannabis voor medische behandeling zijn
inmiddels steeds meer landen begonnen met het
legaliseren van het gebruik van cannabis onder
strikt gereguleerde omstandigheden.
De belangrijkste ingrediënten van cannabis zijn
cannabinoïden, zoals tetrahydrocannabinol (THC),
cannabinol (CBN) of tetrahydrocannabivarine
(THCV), die als eetlustremmer, kalmeringsmiddel
of psychoactieve stoffen kunnen werken. Deze
hebben gunstige effecten op bijvoorbeeld stofwisselingsstoornissen zoals diabetes, pijnbestrijding,
ontstekingsremmende processen en zelfs op de
behandeling van bacteriële infecties, zoals van
MRSA. Aan cannabis worden ook positieve invloeden toegeschreven op ziekten zoals kanker, artritis, HIV, astma, Alzheimer of Multiple Sclerose.
Een andere grote groep cannabis-ingrediënten
zijn de zogenaamde terpenoïden, zoals linalool,
α-pineen en D-limoneen. Terpenoïden kunnen de
opname van cannabinoïden in de bloed-hersenbarrière verbeteren of veranderen en werken ook
als anti-oxidanten of ontstekingsremmers.

Analyse
De concentraties van cannabinoïden en terpenoïden zijn de belangrijkste parameters bij de
kwaliteitscontrole van cannabisgerelateerde producten. Deze worden meestal gedetecteerd door
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middel van HPLC-analyse. Ook het gehalte aan
pesticiden is van belang. Cannabis komt voor in
verschillende eetbare vormen, zoals fijngemalen
bladeren en concentraat/olie of afgeleide producten zoals gummibeertjes en koekjes.
Om betrouwbare analyseresultaten te garanderen, moet het monstervoorbereidingsproces
voor cannabis kunnen worden aangepast aan
de complexiteit van de verschillende matrices.
Er zijn een aantal uitdagingen te overwinnen:
monsters kunnen kleverig, vezelig of vet zijn
en de monsterhoeveelheid kan sterk variëren.
Hoewel cannabis in toenemende mate wordt
gebruikt voor medische behandeling, is het in de
meeste landen nog steeds een illegale drug en is
het bezit en de verkoop een misdrijf. Daarom is
niet alleen de kwaliteitscontrole voor medische
toepassingen relevant, maar ook de analyse van
de actieve bestanddelen in een strafrechtelijke
context. Bij rechtszaken over drugsdelicten zijn
de soort en hoeveelheid actieve bestanddelen
van de drug van invloed op de strafmaat. Voor
cannabis wordt een gehalte van meer dan 7,5
g tetrahydrocannabinol (THC) al als kritisch
beschouwd.

Monstervoorbewerking
Afhankelijk van de gewenste analyse en de
soort matrix (droog plantenmateriaal, olieachtige substantie, geperste producten) kunnen
verschillende apparaten worden ingezet voor de
monstervoorbewerking en homogenisering. In
het geval van gedroogde hennepplanten begint
dat proces meestal met het voorsnijden van het

plantenmateriaal een snijmolen. De SM 400 XL
kan wat dat betreft grote monsterhoeveelheden
aan: 100 kilogram gedroogde hennep met initiële
deeltjesgroottes tot wel 60 mm kunnen batchgewijs binnen een uur tot een fijnheid van minder
dan 20 mm worden gesneden.
Een volgende stap is het fijnmalen in een ultracentrifugaalmolen, bijvoorbeeld met de ZM 300,
die met een snelheid van 23.000 rpm de voorgesneden hennep verder kan reduceren. Omdat
hennep vanwege de olieachtige substanties een
temperatuurgevoelig materiaal is, is een speciale
constructie voorzien met een kleine ruimte tussen de zeef en de rotor om tijdens het malen niet
te veel warmte op te wekken. Het fijne monster
dat met de ultracentrifugaalmolen is verkregen,
is nu klaar voor bijvoorbeeld extractie van pesticiden met de QuEChERS-methode.

Pesticide-extractie
De zogenaamde QuEChERS-methode (‘Quick,
Easy, Cheap, Effective, Rugged en Safe’: snel, gemakkelijk, goedkoop, effectief, robuust en veilig)
is ontwikkeld om de monstervoorbereiding voor
de analyse van residuen van bestrijdingsmiddelen
efficiënter te maken. De methode bestaat in principe uit drie stappen: homogenisering, extractie
en analyse. Tijdens het homogeniseringsproces
moet ervoor worden gezorgd dat het monster niet
te warm wordt, omdat sommige pesticiden vluchtig zijn. Na de homogenisering wordt 10 g van het
verpulverde hennepmonster geëxtraheerd met
10 ml acetonitril. In de volgende stap wordt de
organische fase gedroogd en getest op pesticiden
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Monstervoorbewerking van
cannabis voor pesticdenanalyse: de SM 400 XL snijdt
de gedroogde hennep tot
een fijnheid van minder dan
20 mm. Vervolgens kan met
de ZM 300 de voorgesneden hennep verder worden
verkleind. Dit kan ook met
de CryoMill, die goed uit de
voeten kan met olieachtig en
kleverig materiaal.

met chromatografische analyse. Om spookpieken
in de chromatogrammen te vermijden, wordt het
monster geëxtraheerd in de aanwezigheid van
een zoutmengsel (bijvoorbeeld natriumchloride en
magnesiumsulfaat in een verhouding van 1:2). Om
de bestrijdingsmiddelen uit het monster over te
brengen in de organische fase, wordt het mengsel
gedurende 1 tot 3 minuten geschud met acetonitril en zout. Hierbij kan een mixer mill met opzet
voor Falcontubes worden ingezet om meerdere
monsters gelijktijdig krachtig te schudden.

Nog kleiner
De extractie via QuEChERS kan worden verbeterd
door de deeltjesgrootte te verkleinen tot <0,5
mm. Door de olieachtige en kleverige monstereigenschappen is de ultracentrifugaalmolen niet
altijd geschikt om dit te bereiken. Verbrossing
van het monster, bijvoorbeeld met vloeibare stikstof, is een zeer effectieve manier om olieachtige
materialen gemakkelijk te laten breken. Cryogene
slijpmachines zoals de CryoMill van Retsch zijn
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speciaal ontworpen voor deze toepassingen, omdat ze de maalbeker, en dus het monster, continu
koelen met vloeibaar stikstof.

Homogeniseren in de praktijk
In het laboratorium van het regionale bureau
voor strafrechtelijk onderzoek in het Duitse Dresden worden de cannabisplanten eerst verkleind,
gevolgd door een extractie van enkele deelmonsters van het fijngemaakte materiaal. De extracten worden vervolgens geanalyseerd met behulp
van gaschromatografie. “We hebben meestal
te maken met grote hoeveelheden monsters”,
legt laboratoriummanager Thomas Paulick uit.
“Daarom is het essentieel om een representatief
deel uit het volledige monstermateriaal te halen,
om een betrouwbare kwantificering van het actieve bestanddeel te garanderen. Met behulp van
de GM 300 snijmolen kunnen we dat bereiken.
Uit een volume van 4 liter aan plantenmateriaal
kunnen we een homogeen monster trekken,
waarvan we vervolgens 0,5 gram gebruiken voor

verdere analyse. Hierbij maakt het niet uit of er
dunne takjes in het aangeboden materiaal zitten
of harshoudende bloemknoppen. Afhankelijk
van de materiaaleigenschappen kan je de snijtijd
en -snelheid aanpassen, zodat je altijd over een
representatief monster kan beschikken.”

Conclusie
Met het toenemende gebruik van cannabis in
de medische sector is de kwaliteitscontrole een
belangrijk punt van aandacht geworden. Om
betrouwbare en zinvolle analyseresultaten te
garanderen, is het homogeniseren van monsters
voorafgaand aan de analyse een belangrijke stap.
Retsch biedt een reeks verschillende laboratoriummolens voor een efficiënte monstervoorbereiding die niet van invloed zijn op de analyse en
derhalve zeer geschikt zijn voor deze taak.
Verder-Scientific Benelux
www.verder-scientific.com
www.retsch.com
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Infinite Freeze Drying
Lyovapor™ L-200 / L-300
Freeze drying with Infinite-Technology™ & Infinite-Control™
∙ Continuous freeze drying at -55 °C / -105 °C
∙ Automatic, hygienic steam cleaning system
∙ More control anywhere, anytime over your
freeze drying process
∙ Modular solution

www.buchi.nl / www.buchi.be
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Vloeibare stikstof (druk)vaten

Koelkast/vriezer combinatie

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 alsnog 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 veiligheidsartikelen
worden geleverd. Indien door Cryo Solutions ook de leveringen van vloeibare stikstof uitgevoerd mogen worden,
kan dit nog een additionele korting opleveren.

PHC Europe biedt een koel/vriescombinatie aan met een aantrekkelijke korting tot maar liefst 35%.
De MPR-715F-PE combineert een ruime koelomgeving met
een -30 °C vriezer in één apparaat. De koelkast heeft een inhoud van 145 liter en een koelbereik van +2 °C tot +14 °C. De
vriezer, met een inhoud van 176 liter, vriest tussen de -20 °C
en -30 °C. De farmaceutische koel/vriescombinatie is voorzien
van dubbele temperatuurzones, die geregeld worden door
afzonderlijke koelsystemen. Het ontwerp met twee deuren per
unit reduceert verlies van koude lucht bij het openen. Dankzij
de nauwkeurige regeling blijft een superieure temperatuuruniformiteit behouden.

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

Voordelige magneetroerder
met verwarming
De Salm en Kipp Magneetroerder X-1350 is een veilige
magneetroerder met extra krachtige verwarming tot 550 °C.
Door de ruime verwarmingsplaat is hij ook stabiel voor groot
glaswerk. De roerder kan grote volumes tot 20 liter verwerken. Een ingebouwde PID-controller garandeert maximale
opwarmtijden en voorkomt overtemperatuur.
Deze magneetroerder
kost tot 30 april 2019
slechts € 420 in plaats
van € 675
(prijs excl. BTW en verwijderingsbijdrage).
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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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

Ruil je oude SPE-systeem in
voor een nieuwe
Upgrade je laboratoriumprocessen door je oude vaste fase
extractie (SPE) platform in te ruilen voor een nieuw Gilson
ASPEC-systeem. Inruil is mogelijk van elk merk of model van
een geautomatiseerd SPE-instrument tegen een nieuwe GX241/271/274 ASPEC-eenheid. Daarbij ontvang je de Trilution
LH-besturingssoftware gratis!
De Gilson ASPEC-reeks bestaat uit:
• GX-241 ASPEC - compact werkpaard
• GX-271 ASPEC - flexibel & precies
• GX-274 ASPEC - vier probes voor maximale efficiency en
monsterdoorvoer
De Trilution LH-besturingssoftware biedt eenvoudige dragand-drop functionaliteit, flexibiliteit door het gebruik van
variabelen en operatoren, simulatie om de functionaliteit en
betrouwbaarheid van de applicatie te garanderen, bijvoorbeeld
voorafgaand aan het gebruik van kostbare monsters, en integratie met apparaten van derden en andere softwareprogramma's. Heb je een oud SPE-systeem om in te ruilen? Laat ons het
merk en model van je huidige systeem weten. We zullen dan
voor zorgen voor een passend
aanbod, inclusief de gratis Trilution LH-besturingssoftware.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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Bespaar op
multichannel
pipetten
De Pipetman L biedt een nieuw
ontworpen body, ideaal gewicht
en handvatvorm voor moeiteloos pipetteren.
Met een state-of-the-art
volumevergrendeling om
ongewilde volumeverandering te voorkomen, biedt de
multichannel pipet maximale
precisie, nauwkeurigheid en
ergonomie voor de meest
intensieve pipetteerroutines.
De pipet is beschikbaar in acht
8- en 12-multikanaalsmodellen
met een volumebereik van 0,5
tot 300 μl.
Voor de volgende producten
geldt de actiekorting van 35%:
FA10009, FA10010, FA10011,
FA10012, FA10013, FA10014,
FA10015 en FA10016.
Gilson International
www.gilson.com
nl.gilson.com/NLSV/promotions/pipetman-l-multi-promotion
sales-nl@gilson.com

35% korting op starterkits
Ga aan de slag met een van onze best verkopende
Pipetman-starterkits. Ontvang gedurende een
beperkte tijd 35% korting op geselecteerde
Pipetman L- en
Pipetman G-sets
door de kortingscode 191KIT35 in
te voeren bij het
afrekenen in de
Gilson webshop.
Elke kit wordt
geleverd met drie
pipetten, een reeks tips, accessoires en de ‘Gilson
Guide to Pipetting’. De actie is van toepassing
op de volgende producten: F167900, F167800,
F167550 en F167350.
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Laboratorium labelprinter voor elk budget
Voor het duurzaam en betrouwbaar labellen van laboratoriummonsters, die veelal aan extreme omstandigheden zoals vloeibare stikstof
of autoclaaf worden blootgesteld, zijn de Brady labelmaterialen met
bijbehorende printers inmiddels volledig ingeburgerd.
De compacte instapmodel printer –de Brady BMP21lab– is ideaal voor
af en toe gebruik of voor een klein budget: met eenvoudig, duidelijk
display, draagbaar en met toetsenbord. De printer gebruikt materiaal van 6 tot 19 mm breed en beschikt over
Smart Cell-technologie voor automatische
labelinstelling.
De Brady BMP21lab printer is tot 30 april
2019 voor slechts € 65 (excl. BTW en €
0,11 verwijderingsbijdrage) bij Salm en Kipp
verkrijgbaar.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

GC-MS for sale
Da Vinci Laboratory Solutions biedt uit haar
demonstratievoorraad een Agilent 7890B
GC - 5977B MSD instrument aan tegen een
aantrekkelijke prijs. Het GC MSD instrument
is erg populair dankzij de gevoelige Extractor Ion Source en de Gerstel MPS2 Robotics
Sampler die optioneel uit te breiden is met
de mogelijkheid voor thermische desorptie analyses, dynamische headspace en/of
statische headspace en pyrolyse analyses.
Daarnaast is het systeem voorzien van alle
benodigde software met NIST-bibliotheken
en PC Bundle.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met
Da Vinci Laboratory Solutions, telefoon:
010-258 18 70.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Gilson International
www.gilson.com
nl.gilson.com/NLSV/promotions/starter-kitpromotion
sales-nl@gilson.com
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AGENDA

Laborama 2019
De 20e editie van Laborama Expo vindt plaats op 14 en 15
maart in Paleis 3 van de Brussels Expo. Onder de exposanten
zijn de volgende bedrijven die participeren in LabVision: Büchi
Labortechnik, Cryo Solutions,
Gilson International, Köttermann,
Veolia Water en Verder Scientific.
Laborama biedt ook dit jaar weer
een uitgebreid seminarprogramma. Zo zijn er op beide beursdagen
workshops over stress & burn out/bore out, kunstmatige intelligentie en ziekteverzuim. In datzelfde rijtje passen lezingen
over laboratoriumafval, veilig omgaan met gassen, hoe je je
oude labapparatuur een tweede leven kunt geven en de wijzigingen in PBM-regelgeving en de praktische consequenties
daarvan voor het gebruik van labhandschoenen.
Prebes, de Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, verzorgt op de donderdag een programma voor preventie-adviseurs. Onderwerpen zijn: het ergonomisch laboratorium, ademhalingsbescherming, veilig omgaan met gassen
en arbeidshygiëne. Op diezelfde dag heeft ook Egnaton, de
Europese federatie voor duurzame laboratoria, een seminar
over de duurzaamheid van en in het laboratorium. Onderwerpen zijn duurzaamheidscertificeringen van labapparatuur, de
factoren gezondheid en veiligheid in duurzame labs, modelleren in de laboratoriumbouw en ventilatie in zuurkasten.
www.expo.laborama.be

hebben zij het keuzeproces, de aanschaf en implementatie
aangepakt?) en anderzijds een blik op de nieuwste technologieën en toekomstige mogelijkheden. Enkele onderwerpen
wat dat betreft zijn: geautomatiseerde opslag bij biobanken,
elektronische labjournaals, blockchain in het lab, LIMS-implementatie, van lab data naar big data, en automatisering van
verschillende analyses en monstervoorbewerkingsmethoden.
Naast het conferentieprogramma en elevator pitches van automatiseerders, presenteren leveranciers, waaronder Gilson,
zich op het beursplein.
www.fhi-labautomation.nl

LabSafety 2019
Op dinsdag 21 mei 2019 vindt het LabSafety event plaats bij
Congrescentrum de ReeHorst in Ede. Tijdens dit event wordt
duidelijk waarom het zo belangrijk is om veilig te werken op
het laboratorium en welke risico’s je tegen kan komen. Naast
het conferentieprogramma,
waarvan de
inhoud op dit
moment nog
niet bekend is, is er een expositiegedeelte, met onder andere
leveranciers/distributeurs van laboratoriummeubilair, chemicaliën, installaties, labapparatuur en -toebehoren. Vanuit
LabVision participeren Cryo Solutions en Salm en Kipp.
www.fhi-labsafety.nl

LabAutomation 2019
Op dinsdag 26 maart 2019 vindt in het 1931 Congrescentrum
in Den Bosch het LabAutomation event plaats. LabAutomation
draait om robotisering, automatisering en software. Tijdens
deze editie staat het thema ‘Smart solutions in systems, software en services’ centraal. Prof. dr. Christa Cobbaert van het
LUMC zal in haar keynote de dag aftrappen met een presentatie over het herontwerp van het
totale diagnostische testproces op
basis van een systematische engineering benadering. De dag wordt afgesloten door Martijn Bosch (Genmab),
die de toehoorders een blik gunt in
de toekomst van labautomatisering
bij drug discovery. Daartussen zijn
14 lezingen gepland, verdeeld over
twee parallelle tracks: ‘hardware,
robotisering en sample management’
en ‘softwarematige oplossingen en
datamanagement’. Deze lezingen
bieden enerzijds een kijkje in de
keuken bij collega-bedrijven (hoe
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PEFTEC 2019
Op 22 en 23 mei 2019 vindt in Rotterdam Ahoy de derde editie plaats van de Petroleum, Refining and Environmental Technologies (PEFTEC), een beurs en conferentie op het gebied van
petrochemische- en milieuanalyse. Meer dan 80 technische
seminars, vele posters en een beursvloer met meer dan 250
exposanten (waaronder Da Vinci Laboratory Solutions) geven
de bezoeker
informatie
over: petrochemische
analyse,
emissie monitoring in
lucht, water en bodem, bemonsteringstechnieken, referentiematerialen, olie-analyse, kalibratie, wet- en regelgeving, normen, QA en meet- en analysetechnieken en -technologieën.
www.peftec.com
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labvision
KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

EEN GOED GEVOEL …

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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… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkastelektronica van EXPLORIS TouchTronic®.

