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Lekker happy, in je laboratorium (en ernaast)
‘De kille, betonnen bak voelt nu eindelijk
als het huis van Ajax’. Zo kopte de NRC
enkele dagen voor de smadelijke nederlaag
tegen Tottenham Hotspur een artikel over
de Johan Cruijff Arena, die ruim twintig
jaar na de opening eindelijk een beetje
sfeer begint te krijgen. Afgezien van die
ene extra minuut extra tijd zit de stemming er daar inderdaad goed in, als je
afgaat op de prestaties die de werknemers
van die club er dit jaar hebben neergezet.
Net als voor de ‘Godenzonen’ is de sfeer
op de werkplek ook een belangrijke factor
voor eenieder die in een laboratorium
werkt. De zeven laboratoriumbezoeken
die ik voor deze LabVision heb mogen
afleggen, geven wat dat betreft een aardig
inkijkje hoe verschillend dat uitpakt. Alsof
je verschillende stadions bezoekt. Niet
voor niets duurt een interview ook meestal
anderhalf uur; soms met verlengen; nog
nooit penanties geschoten.
Het summum qua werkomgeving was deze
keer denk ik in Maastricht bij het MERLN.
Afgezien van de hoge concentratie toponderzoekers was het ook de als chill-plek
ingerichte kantoortuin waar iedereen zijn
plekje kan vinden om resultaten uit te
werken, te overleggen, te mijmeren en wat
te eten of te drinken. Met als blikvanger
een soort van relax-tipi’s waar je zelfs ongestoord een uiltje kunt knappen.
Wegdoezelen zie ik mij ook, buiten op een
bankje in het zonnetje in het Pivot Park.
Er is nog lekker veel ruimte op het terrein tussen de gebouwen, en als je daar de
mensen tussen de middag relaxed naar de
kantine ziet wandelen, waan je je op zo’n
Amerikaanse college campus. Alleen de

cheerleaders en a-capella koortjes ontbreken nog.
Nieuwbouw doet ook wonderen met mensen. Zowel Supertape in Etten-Leur als Metrohm in Barendrecht hebben een nieuw
applicatielaboratorium. Overeenkomsten:
licht, ruim, netjes en vol met vrolijke,
bijna onbekommerde gezichten. En ook
het O2-gebouw van de VU, dat ongemerkt
toch al weer drie jaar in gebruik is, doet
wat dat betreft goed mee. Met als extraatje
het gezoem van veertien verdiepingen
toponderzoek.
Ook in oude gebouwen is het trouwens
goed toeven. TÜV Rheinland is gevestigd in
een van de historische Enka-gebouwen op
het Industriepark Kleefse Waard. De labruimtes zijn er minstens twee keer zo hoog
als in ‘gewone’ labs. Dit industriële karakter wordt nog eens versterkt door de geluiden van allerlei mechanische duurtesten
die regelmatig het gebouw doorklieven.
Gezellig oud is het aan de Haringkade in
IJmuiden, bij wat nu Wageningen Marine
Research heet, maar nog steeds RIVO-sfeer
ademt. Met overal liefdevol verzorgde
aquariums als blijk van de passie voor zee
& vis. En om de hoek de ultieme secundaire arbeidsvoorwaarde: spartelverse vis
direct van de afslag. Smullen!

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatrie.nl
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veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com

LV38 Advertenties.indd 6

15-05-19 13:08

NIEUWS

LABVISION | #2 | MEI 2019

7

Help mee met de ontwikkeling van jong HLO-talent

Basisprincipes
van de PCR

Het Analyst Development Programme (ADP) van Checkmark
Labrecruitment is een driejarig carrièretraject waarin ambitieus afgestudeerd HLO-talent de kans krijgt om zich snel te
ontwikkelen op het laboratorium. CheckMark’s ADP-analisten
zijn jonge analisten die ambitieus, communicatief, initiatiefrijk en intelligent zijn. Ook beschikken zij over zeer brede
vakinhoudelijke interesse.
De ADP-analisten hebben een afgeronde HLO-opleiding en
zijn tijdens hun carrièretraject drie keer voor een periode van
twaalf maanden operationeel inzetbaar op laboratoria. Daarnaast krijgen zij vakinhoudelijke training en cursussen op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling. ADP-ers doen zo in drie
jaar tijd brede werkervaring bij verschillende laboratoria op.
De recruiters van Checkmark zijn benieuwd hoe deze talenten
binnen het Analyst
Development Programme van waarde
zouden kunnen zijn
voor jouw laboratorium. Hoe begeleid
jij bijvoorbeeld jong
talent op je laboratorium? Wat zijn
de ontwikkelingsmogelijkheden voor
jong talent binnen
je organisatie? Zou
je met andere laboratoria willen samenwerken om jong talent
aan te trekken?
Via de QR-code kom je bij een korte vragenlijst waarin wij
naar je ideeën omtrent de inzet van jong talent vragen. Door
het invullen van deze survey, help je ons het Analyst Development Programme continu af te stemmen op de actuele
wensen in de markt.
Neem voor meer informatie over
dit programma contact op met Cora
Bos, commercieel directeur van
Checkmark.

Zes jaar na het verschijnen van de
eerste druk van ‘Basisprincipes van
de PCR’ is de laboratoriumtechniek
nog steeds ongekend populair en
veelvuldig toegepast. Het boek is
nu uitgebreid met het kwantificeren
met behulp van de tweede afgeleide
methode en de digital droplet PCR-methode. Tevens is de informatie in het boek aangepast aan de laatste ontwikkelingen
en zijn lezerssuggesties ter verbetering van het boek verwerkt.
De PCR-techniek heeft een revolutie in de moleculaire biologie
ontketend en heeft tegenwoordig in verschillende laboratoria
in uiteenlopende vakgebieden een vaste plaats ingenomen.
Dit toegankelijke en rijk geïllustreerde boek vat alles samen
wat je over de moderne PCR-praktijk moet weten. Niet alleen
de fasen van de PCR-reactie, de functie van de PCR-componenten en de ontwikkeling van de PCR-primers, maar ook de
nucleïnezuur-isolatie en de analyse van PCR-producten worden besproken. Daarnaast komen de real-time PCR en enkele
basisbegrippen van kwaliteitszorg op het PCR-laboratorium
aan de orde.
www.syntaxmedia.nl

Cell Culture Rocks!
Afgelopen oktober introduceerde Greiner Bio-One tijdens de
WoTS het thema ‘Cell Culture Rocks!’ Op het eerste themafilmpje op de beurs hoorden en zagen we de drummer het
beste halen uit het brede aanbod aan cel- en weefselkweek
producten. Inmiddels is er een
vervolg op gekomen, namelijk de
‘Funky Flask Edition’ met de weefselkweekflessen in de hoofdrol.
Bekijk deze nieuwe video via de
QR-code.
www.gbo.com

cora@checkmark.nl
(0182) 59 02 10
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European Lead Factory
start nieuwe
screeningscampagne
De European Lead Factory (ELF) heeft in het kader van het
tweede kaderprogramma van het Innovative Medicines Initiative (IMI) een totale projectbegroting van 36,5 miljoen euro
veiliggesteld. In de komende vijf jaar zullen twintig partners
in zeven landen in het nieuwe project ESCulab (European
Screening Centre) onder de vlag van ELF de transformatie van
potentiële drug targets naar nieuwe geneesmiddelen bevorderen. In de komende vijf jaar wil de European Lead Factory
185 nieuwe drug discovery projecten opstarten door medisch
relevante drug targets van Europese onderzoekers, kleine
en middelgrote bedrijven en de farmaceutische industrie te
screenen op de ELF-bibliotheek van 550.000 unieke chemische verbindingen. Door het succes van de eerste screeningscampagne hebben zich een aantal nieuwe partners bij het
ESCulab-project aangesloten. Dit zijn de farmaceutische
bedrijven Servier en Grünenthal en de Medicines for Malaria
Venture (MMV), een samenwerkingsverband op het gebied
van onderzoek naar en ontwikkeling van antimalaria medicijnen. De rol van het Pivot Park Screening Centre (PPSC), dat bij
het eerste ELF-project al nauw betrokken was als één van de
screening centres, is nu uitgebreid tot de centrale screening
site voor het ESCulab-project.
www.europeanleadfactory.eu

Gilson Product Catalogus 2019
Heb je de Product Catalogus 2019 al in je bezit?
Je vindt hierin een handig overzicht van de liquid
handling producten van Gilson. Van pipetten en
bijbehorende tips en accessoires (manual liquid
handling) tot de nieuwe benchtop-producten
en de mogelijkheden op gebied van automated
liquid handling. Interesse? Stuur een e-mail en
geef aan of je de catalogus digitaal of als brochure wilt ontvangen.
sales-nl@gilson.com
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Mini-nieren uit
urinecellen
Wetenschappers van het Hubrecht Institute, Prinses Máxima
Centrum, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch
Centrum Utrecht zijn erin geslaagd om nier-organoïden te
maken met cellen uit urine. Dit biedt mogelijkheden voor tal
van nieuwe behandelingen die minder belastend zijn voor
nierpatiënten.
Wetenschappers kunnen al langer mini-darmen, -levers,
-longen en -alvleesklieren in het lab
kweken. Sinds kort
lukt dit ook goed voor
de nier, door het opkweken van pluripotente stamcellen. De
Utrechtse onderzoekers gebruikten in hun
studie voor het eerst
volwassen stamcellen,
Doorsnede van een 3D-reconstructie van
direct uit de patiënt.
een nier-organoïde (foto: Anne Rios, Prinses
Cellen uit urine bleken
Máxima Centrum).
hier ook voor geschikt.
Een mini-nier uit het
lab ziet er niet uit als een gewone nier. Maar de eenvoudige
celstructuren hebben wel veel eigenschappen die echte nieren
ook hebben. Daarom kunnen hiermee verschillende aandoeningen worden gemodelleerd, zoals erfelijke nierziekten,
-infecties en -kanker en kan in detail worden bestudeerd wat
er precies misgaat.
Nierpatiënten die een transplantatie ondergaan lopen een
grote kans op een virusinfectie. Daar is nog steeds geen goede
behandeling voor. “In het lab kunnen we een mini-nier een
virusinfectie geven die sommige patiënten na een niertransplantatie ook krijgen”, zegt Marianne Verhaar, Hoogleraar Experimentele Nefrologie in het UMC Utrecht. “Vervolgens kunnen we kijken of die infectie met een bepaald medicijn weer
geneest. Daarnaast kunnen we met mini-nieren, gemaakt van
weefsel van een patiënt met kanker in de nieren, ook kanker
bestuderen en testen welk medicijn het beste werkt.”
www.hubrecht.eu
rmutrecht.org

15-05-19 13:17
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REGENERATIEVE GENEESKUNDE

Timo Rademakers bij vier van de tien door PHC geleverde incubatoren, die in het kweeklab staan opgesteld. In de andere laboratoria van het MERLN worden nog meer PHC-incubatoren
gebruikt, waaronder een kweekkast voor hypoxie-experimenten. Van die laatste zouden er wel eens meer kunnen gaan komen: recente publicaties wijzen er namelijk op dat veel organen,
die aan de hand van organoïden worden nagebootst, in de lichaamsomgeving zuurstofgehaltes van 3-5% hebben; heel wat minder dan de 21% zuurstof die nu standaard wordt gehanteerd bij weefselkweek.

Vier jaar na de oprichting werken er
inmiddels meer dan honderd onderzoekers bij het Institute for TechnologyInspired Regenerative Medicine (MERLN)
in Maastricht. Zij richten zich op het
ontwikkelen van nieuwe, baanbrekende
technologieën om herstel en regeneratie
van weefsels en functionele organen te
verbeteren. In een interdisciplinaire
mix van bio(technologisch)- en

LV38 Art PHC.indd 10

materiaalonderzoek en -engineering
richten ze zich onder meer op de
ontwikkeling van slimme biomaterialen die het herstel van weefsel
door de eigen cellen van de patiënt
kunnen triggeren. Post-doc Timo
Rademakers is als labmanager van één
van de tien laboratoria, onderzoeker en
imaging-specialist een typische exponent
van de veelzijdigheid van het instituut.

15-05-19 13:18
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Interdisciplinair onderzoek op
raakvlak biologie en engineering
legt MERLN geen windeieren

‘B

en je blij dat je een baan hebt met gratis
fitness?’ Het grapje dat Timo Rademakers
steevast maakt bij mensen die aan de slag
gaan bij het MERLN is ingegeven door de
verdeling van de tien laboratoria van het instituut
over drie verdiepingen van enkele gebouwen van
het MUMC-complex. “Je kunt hier de hele dag in
beweging zijn, van het ene naar het andere gebouw, van de ene naar de andere verdieping, over
de loopbrug, trap op, trap af. Niet dat iedereen
altijd in verschillende laboratoria moet zijn, maar
ongemerkt loop (of ren) je op een dag toch heel
wat af’, aldus de onderzoeker, labmanager en imaging-specialist, die sinds begin 2017 bij het MERLN
werkt. Als labmanager van het algemene laboratorium, het ‘natte lab’, waar de gangbare technieken
worden uitgevoerd, zoals PCR’s, ELISA’s, western
blots, kleuringen en monsterbewerking, ziet Timo
elke nieuwkomer. “In ons laboratorium vindt de
verplichte labintroductie plaats, waarbij onder
meer alle veiligheidsaspecten worden doorgesproken. Het is belangrijk voor je zelf en voor je
collega’s dat je veilig werkt, volgens de regels.
Zeker met de vele buitenlandse collega’s, die hier
vanuit hun opleiding vaak weer net iets anders mee
omgaan, is het zaak dat je wat dat betreft op één
lijn zit. Dat lukt overigens prima: vrijwel iedereen
slaagt met vlag en wimpel bij de afsluitende quiz,
waarin ik test of ze alles hebben begrepen.”
Waar het algemene laboratorium potentieel de
meeste gebruikers heeft, is het het drukst in het er
naast gelegen ML2 kweeklab, ‘het lab van Marloes’
(Marloes Kamphuis is er labmanager). De acht
flowkasten zijn bijna altijd bezet en er is een druk

LV38 Art PHC.indd 11

verkeer van onderzoekers die microtiterplaten in
één van de tien door PHC geleverde incubatoren
plaatsen of er weer uithalen. Of ze zetten monsters
in één van de -80 °C vriezers, die ook van PHC
afkomstig zijn.

Functionele indeling
Het kweeklab en het ‘natte lab’, die zijn gelegen
op de vijfde verdieping, zijn net als de acht
andere laboratoria toegespitst op bepaalde technieken. De functionele indeling van de in totaal
ruim 520 m2 labruimte vormt zo een goede weerspiegeling van de mix aan bio(techno)logisch en
materiaalonderzoek en -engineering bij MERLN.
Zo zijn er op de derde verdieping verschillende
laboratoria voor chemische synthese, waar wordt
gewerkt aan het maken van nieuwe polymeren en
(keramische) materialen. In een ander lab wordt
het microfluidics werk gedaan, en verder is er een
groot fabricagelab waar baanbrekend onderzoek
wordt gedaan met bioprinters en 3D-printers.
Daar is ook een ISO 7 cleanroom ingericht, waar
onder stofvrije omstandigheden, bij een constante temperatuur de uitgedachte productiemethoden in de praktijk worden gebracht. Op de vierde
verdieping is een ruimte te vinden waar materialen worden gekarakteriseerd en getest, alsmede
het lab voor electrospinning, waar polymere
draden worden gemaakt. Het minst zichtbaar is
het microscopielab –het enige lab zonder ramen–
waar onder meer ‘live cell imaging’ plaatsvindt.

Inspirerende kantoortuin
‘Geen eigen bureau, wel alle vrijheid’. Onder dat

motto is op de derde verdieping een
grote, open, heldere ruimte ingericht waar iedereen zijn plekje kan
vinden om resultaten uit te werken,
artikelen te schrijven, te overleggen,
te mijmeren en wat te eten of te
drinken. “Iedereen kan er zijn ding
doen zonder elkaar te storen. En als
je met iemand wilt overleggen is de
drempel heel laag; iedereen is zo
aan te schieten. Voor overleg kan je
je terugtrekken in speciale meeting
rooms of skype rooms, maar je kunt
er ook voor kiezen om middenin in
de ruimte in een soort van relaxtipi’s, ronde zitjes die zijn omgord
door geluiddempende repen stof te
gaan zitten. En als je echt geconcentreerd wil werken, kan je je afzonderen op de focusplekken die we
in de kantoortuin hebben gemaakt.
Het werkt echt heel stimulerend
dat je je in zo’n ruimt volledig kan
focussen op je eigen, specialistische
onderzoek, terwijl je in een handomdraai de aandacht kunt verleggen naar je collega’s, of dat nu voor
overleg is of voor een praatje.”

Cellen en materialen
Waar je in de wetenschappelijke
snelkookpan van de kantoortuin
niets van terug ziet is de onderzoeksstructuur van MERLN. Die is

➞
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3D-bioprinting is een van de innovatieve
tools die wordt gebruikt bij het onderzoek
naar herstel en regeneratie van weefsels en
Timo Rademakers achter het geautomatiseerde lichtmicroscopiesysteem, dat met een klimaatkast eromheen uitermate

functionele organen. Bij MERLN hebben ze

geschikt is voor ‘live cell imaging’.

er zelfs een apart laboratorium voor.

gevormd rond twee onderzoekslijnen, met ieder
zes PI’s (principal investigators), die een onderzoeksgroep leiden. De ene lijn, CTR (‘complex
tissue regeneration’), is vooral gericht op de celbiologische kant, terwijl de andere, IBE (‘instructive biomaterials engineering’), zich met name
bezighoudt met materialen. “In de praktijk is het
onderzoek van beide takken sterk verweven, wat
ook strookt met onze missie, om op basis van
technologieën in de breedste zin van het woord
nieuwe ontwikkelingen in regeneratieve geneeskunde mogelijk te maken. Dat is uiterst effectief
op het snijvlak van de twee onderzoekslijnen,
niet in de laatste plaats omdat we werken met
een mix van biologen, biotechnologen, scheikundigen, natuurkundigen, werktuigbouwkundigen,
bio-informatici, noem maar op, die ieder hun eigen kijk op de materie inbrengen”, vertelt Timo.
IBE richt zich op het ontwikkelen, synthetiseren en fabriceren van slimme biomaterialen,
bijvoorbeeld van keramiek, voor regeneratie van
weefsel, zoals bind-, bot- en peesweefsel in verschillende organen tot zelfs trommelvlies in het
oor. Hierbij gaat veel aandacht naar het zodanig
combineren van verschillende materiaalsoorten
en productietechnologieën dat die materialen
met nauwkeurig gecontroleerde eigenschappen kunnen worden gemaakt. Naast deze meer
toegepaste onderzoeksbenadering vindt er bij
IBE ook fundamenteel werk plaats, al dan niet in
samenwerking met de collega’s van CTR, waarbij
wordt geprobeerd de biologische mechanismen
achter de interacties van biomaterialen en cel-
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len of weefsels te doorgronden, ook weer met
het oog op het ontwerpen en ontwikkelen van
nieuwe biomaterialen. Daarbij is veel aandacht
voor modelleren: hoe kunnen we uit de data die
we genereren celgedrag voorspellen. Ook wordt
veel effort gestoken in de ontwikkeling van
screeningsplatforms (bijvoorbeeld op basis van
microfluidics) om snel en effectief de interactie van nieuwe materialen met de biologische
substraten in kaart te kunnen brengen. Bij het
modelleren en screenen is een belangrijke rol
weggelegd voor de bio-informatici, die uit de
enorme hoeveelheden data relevante informatie
en modellen destilleren.
Waar je door modelleren al heel veel voorwerk
kunt doen, gaan ze bij CTR daadwerkelijk met de
cellen aan de slag. Onder de noemer van het ontwerp van complexe weefsels en organen worden
geavanceerde macro-, micro- en nanobiofabricagetechnologieën, zoals 3D-bioprinting en electrospinning, ontwikkeld en gecombineerd met
fundamentele kennis van biologie en materiaalchemie. Toepassingen van de hiermee gemaakte
celconstructen strekken zich uit van stamcelonderzoek, ontwikkelingsbiologie, kankeronderzoek, farmaceutische of toxicologische screening
tot weefselregeneratie en artificiële bio-organen.
Naast het onderzoeken van de interactie van
cellen met materialen die bij IBE worden ontwikkeld, wordt er veel gewerkt aan sferoïden en organoïden voor tal van orgaanmodelsystemen. Dit
zijn vaak zelfassemblerende constructen, waarbij
de uitdaging zit in ondermeer het creëren van de

optimale groei- en leefomstandigheden voor de cellen.

Embryo’s vanuit stamcellen
Onderzoekers van MERLN haalden
vorig jaar wereldwijd het nieuws,
omdat zij er in samenwerking met
collega’s van het Hubrecht Institute
als eerste in waren geslaagd om
vanuit muizenstamcellen modelembryo’s te construeren. Hierbij ontwikkelden zij de geschikte omstandigheden om de cellen ertoe aan
te zetten zichzelf tot zogenaamde
blastoïden, blastocyt-achtige structuren van niet meer dan honderd
cellen groot te organiseren. Waar de
media-aandacht vooral gericht was
op de (nog best wel verre) toekomst
van synthetische embryo’s en zelfs
het kloneren van mensen, ging het
de onderzoekers om de ontwikkeling van een modelsysteem, waarmee fundamenteel onderzoek kan
worden gedaan naar de allereerste
stadia na de bevruchting. Vanuit een
beter begrip van wat er in die eerste
levensfase gebeurt, zou je op den
duur alternatieven kunnen ontwikkelen voor IVF en zo vrouwen, die
moeilijk zwanger kunnen worden,
beter kunnen helpen. Vanuit dit van
alle emoties ontdane perspectief
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In het algemene laboratorium worden net als in het aanpalende kweeklab, verschillende -30 °C en -80 °C vriezers van PHC gebruikt voor de opslag van monsters.

kijkt ook Timo Rademakers naar dit onderzoek.
Nicolas Rivron, eerste auteur van het betreffende Nature-artikel en één van de PI’s bij CTR,
is wat dat betreft ‘one of the guys’, die zijn collega’s van het MERLN met zijn groep naar deze
baanbrekende resultaten hebben zien toewerken.
Soortgelijke processen zijn er ook bij andere
groepen en onderzoekers, die ook flinke stappen
zetten. Die zullen niet allemaal dit jaar nog het
achtuurjournaal halen. In de eerste plaats omdat
die mediagenieke ethische kant er niet bovenop
ligt, maar ook omdat heel veel publicaties nog in
het vat zitten. “Het MERLN is opgericht in 2014
en is daarmee nog een relatief jong instituut. De
eerste promotie-onderzoeken zijn net afgerond.
En bedenk dat veel projecten zich niet laten vangen in een tijdsbestek van vier jaar. Het vliegwiel
van de onderzoeksmachine is wat dat betreft nog
maar net in gang getrokken!”

Multifunctioneel radertje
Als labmanager, onderzoeker en microscopiespecialist ervaart Timo Rademakers dagelijks
de dynamiek van de onderzoeksmachine. “Veel
van het werk kan ik inplannen, maar er zijn ook
dingen waarop je direct actie moet ondernemen,
bijvoorbeeld als er een vriezer in alarm staat. En
ik word regelmatig staande gehouden om vragen
te beantwoorden. In de functie van labmanager
zien mensen je toch een beetje als een lopende
Wikipedia. Die vragen variëren, van waar staat
potje X tot hoe moet ik dit experiment aanpakken? Die laatste kan ik natuurlijk niet allemaal
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beantwoorden, zeker vanwege de breedte van
het onderzoek.”
Timo participeert als post-doc in twee onderzoeken. De eerste is over de zelforganisatie
van cellen, hoe ze zich kunnen vormen tot een
weefsel. Het betreft in dit geval de eilandjes van
Langerhans in de alvleesklier. Doel is om tot een
model te komen voor onderzoek naar diabetes
type I. Het andere project, over nierorganoïden, valt binnen het Crossing Borders initiatief
RegMedXB, een publiek-private samenwerking
tussen vier universiteiten, zestien bedrijven, vier
gezondheidsfondsen en verschillende regionale
en nationale overheden, die moet uitgroeien
tot een internationaal leidend instituut voor
regeneratieve geneeskunde voor chronische
aandoeningen.

Imaging
Rode draad in Timo’s wetenschappelijke carrière
bij onder meer Pathologie in het MUMC en
Sanquin is lichtmicroscopie, met name ‘live cell
imaging’. Zijn expertise over hoe je een monster
prepareert zonder dat de cellen doodgaan en
ze daarbij ook nog eens goed kan zien was zeer
welkom bij MERLN, dat in de begintijd vooral
mensen met een technische engineering achtergrond in dienst had. “De 3D-structuren als organoïden en sferoïden zijn dan toch wel een andere
tak van sport als de coupes die je gewend bent
vanuit een patholologie-afdeling of preparaten
van gekweekte cellen van één laag dik op een
glazen bodem. Daar ontwikkel je handigheid in.

Bovendien zijn we erin geslaagd om
door het maken van zogenaamde
reporters deze techniek nog waardevoller te maken voor onze onderzoeken. Wil je bijvoorbeeld naar gen
X kijken, dan maak je een construct
met gen X en daarachter plak je een
fluorescente verbinding of de code
voor een fluorescerend eiwit en zodra die wordt afgeschreven krijgen
de cellen ook een bepaalde kleur.
Dat is heel handig als je wilt kijken
naar specifieke celtypes binnen een
sferoïde of organoïde. Dan hoef je
ze namelijk niet te fixeren om ze
op een klassieke wijze te kleuren.
Beide benaderingen leveren trouwens schitterende plaatjes op. Dat
spreekt mij ook zo aan in lichtmicroscopie: je hebt meteen een beeld
van de structuur. Uit een western
blot kan je ook veel afleiden, maar
je zit wel naar een uitgesmeerd
bandje op een gel te kijken.”

I N F O R M AT I E

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical
MERLN
www.merlninstitute.nl

■
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Gasanalyses buiten het lab

Voor een snelle en nauwkeurige gasanalyse in het veld, in
het lab of in een online omgeving is de Agilent 490 Micro GC
de perfecte oplossing.
Het design biedt een maximale flexibiliteit, mobiliteit en
gebruiksgemak, waardoor een maatwerkoplossing mogelijk
is met de gewenste gevoeligheid en prestatie.

Mogelijke toepassingen van de Agilent Micro GC zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Biogas
Broeikasgas
Brandstofcellen
Gasmetingen in besloten ruimtes
LPG & LNG
Luchtkwaliteitmonitoring
Rookgas
Verontreinigingen in industriële gassen

Meer informatie? Neem dan contact op met Da Vinci Laboratory Solutions via telefoonnummer
010-258 1870 of bezoek onze website: www.davinci-ls.com.

Boosting laboratory efficiency
LV38 Advertenties.indd 14

www.davinci-ls.com
15-05-19 13:08
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Farmaceutische
koelkast met
vriezer
Voor betrouwbare en flexibele opslag
van je samples biedt PHC Europe een
nieuwe koel- en vriescombinatie aan.
De MPR-N450FH is een aanvulling op
het bestaand assortiment van PHC. De
farmaceutische koel- en vrieskast, die
is voorzien van 326 liter koelcapaciteit
en 136 liter vriescapaciteit, biedt een
complete opslagoplossing voor het
laboratorium.
PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical/
biomedical.nl@eu.phchd.com

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
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Microfluidics celdisruptie
Celdisruptie heeft tot doel zoveel mogelijk
functionele biologische moleculen vrij te
maken uit een cel. Hiervoor biedt een Microfluidics Microfluidizer processor een unieke
combinatie van eigenschappen: krachtige
celdisruptie en subtiele behandeling van de
intracellulaire inhoud om denaturatie van
eiwitten, organellen, DNA/RNA, enzymen
en vectoren te vermijden. Microfluidizer
hoge-druk processoren zijn toepasbaar op
alle celtypen, bacteriën, zoogdieren, planten,
insecten, schimmels, algen en gistcellen.
In vergelijking met andere methoden zorgt de
nauwkeurig gecontroleerde disruptiekracht
van de Microfluidizer voor duidelijk hogere
opbrengsten aan bruikbaar eiwit. Vanwege
de temperatuurgevoeligheid van celcomponenten is warmteregeling heel belangrijk. De
Microfluidizer warmtewisselaar zorgt daarbij
voor een minimale tijdsduur dat het monster
wordt blootgesteld aan verhoogde temperaturen. De toch al lagere temperaturen gecombineerd met kortere procestijden resulteren in
lagere denaturatie en hogere opbrengsten.
Uniek aan de Microfluidics-technologie is de
mogelijkheid om probleemloos op te schalen
van lab- en pilothoeveelheden naar productieniveau. Opschaling kan namelijk door extra
interactiemodules toe te voegen, waarbij de
omstandigheden feitelijk hetzelfde blijven.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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BIOFARMACEUTISCHE R&D

Biofarmaceutische R&Dinfrastructuur op Pivot Park Oss
trekt steeds meer bedrijven
Zeven jaar na de oprichting huist het Pivot Park in Oss 58 bedrijven, die werk bieden aan ruim 550 mensen. De hoogwaardige biofarmaceutische R&D-infrastructuur en faciliteiten van het
sciencepark trekken nog steeds nieuwe bedrijven, van start-up’s
tot gevestigde ondernemingen. Ook bedrijven van het eerste uur als
Pivot Park Screening Centre (PPSC) en Ardena Oss (voorheen ChemConnection) varen wel in deze R&D-community, waar mede door de groei steevast
rond de vijf tot vijftien vacatures openstaan. Sinds vorig jaar heeft ook
recruiter Checkmark Labrecruitment er een vestiging geopend.

V

ijf jaar geleden kwam LabVision voor
de eerste keer op het Pivot Park in Oss,
bij het Pivot Park Screening Centre
(PPSC), dat net een jaar draaide en vol
vertrouwen naar de toekomst keek. Immers, met
de geplande uitvoering van ruim 70 screeningprojecten voor de European Lead Factory (ELF),
elk op zo’n 450.000 verbindingen, was tot ver in
2018 werk verzekerd. Het bedrijf had hiervoor
vanaf de start in 2012 al de geschikte faciliteiten
en de juiste mensen in huis, omdat MSD een jaar
eerder de faciliteiten voor het vroege onderzoek
naar medicijnen in Oss had gesloten. Voor die faciliteiten waren juist enkele jaren daarvoor door
Schering-Plough (dat in 2007 Organon overnam
en vervolgens twee jaar later fuseerde met MSD)
ambitieuze plannen gemaakt: de oorspronkelijke
HTS (high throughput screening) faciliteit moest
uitgroeien tot 2,5 miljoen stoffen per project.
Hiervoor werd een nieuw te ontwikkelen ultraHTS robotstraat besteld, die echter nooit door de
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farmaceut in gebruik is genomen, maar in 2011
wel al klaar stond om naar Nederland verscheept
te worden. Toen het Pivot Park door MSD,
Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss, de
BOM en het Ministerie van EZ werd opgericht,
werd de u-HTS bij PPSC ondergebracht, waar hij
nog steeds een centrale rol speelt en een van de
uithangborden is van het Pivot Park.

Nog meer screenen
Ondanks het afgeronde ELF-project ) hoeven de
robotoperators en assay-developers niet met de
armen over elkaar te gaan zitten. “Integendeel”,
zegt Monique van Amstel, die vanaf de start van
het bedrijf als een van de nu acht robotoperators
werkzaam is. “Met ELF-II start dit jaar, onder
de naam ESCulab, weer een nieuwe, vijfjarige
screeningscampagne. Waar we in de vorige
campagne een collectie van 450.000 stoffen
screenden, gaan we nu uit van een verzameling
van 550.000 componenten. Hiervoor wordt de

huidige collectie opgeschoond en
uitgebreid (er hebben zich weer
nieuwe bedrijven aangesloten bij
het project). Ook nu kunnen klanten
nieuwe targets indienen om hier
te laten screenen. De klant (target
owner) heeft in de regel zelf voor
een bepaald ziektebeeld een assay
opgezet, die echter nog vaak in een
96-wells format zit. Als de kwaliteit
van de assay voldoende is om over
te zetten naar een 1536-format,
gaan onze assay-developers ermee
aan de slag om ze via het 384-format naar het 1536-format te
miniaturiseren. Die miniaturisering
is essentieel, want je wilt zo snel
mogelijk zo veel mogelijk screenen;
met die grote bibliotheken duurt dat
zo’n drie tot vier dagen.”
De totale doorlooptijd van een ELF-
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Monique van Amstel is bij PPSC robotoperator van onder meer de ultra-HTS robotstraat, waar in drie tot vier dagen volledig geautomatiseerd screenings op honderdduizenden compounds worden uitgevoerd.

project is langer, “De screenings
zetten we breder op. Zo passen
we ‘triaging’ toe, waarbij je aan
de hand van een de-selectie assay
met dezelfde read-out als je assay
de vals-positieven eruit kan halen.
Daarnaast gaan we ook meer orthogonale assay’s uitvoeren. Daarbij
heb je hetzelfde target, maar maak
je gebruik van een andere technologie; bijvoorbeeld in plaats van een
biochemisch assay een cellulaire en
kijk je of je nog steeds dezelfde actieve stoffen vindt. Ook gaan we de
stoffen in een dosis-respons testen.”

Assay-development
PPSC heeft de laatste jaren ook
meer commerciële projecten
gedraaid voor grote farmaceutische bedrijven. Hetzij op de eigen
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bibliotheek van inmiddels 300.000 componenten,
hetzij op de bibliotheken van de farmaceuten,
die soms wel meer dan een miljoen componenten
bevatten.
Naast het vinden van hits, wordt de expertise van
PPSC ook steeds vaker gebruikt voor assay-development. “We zien dat bedrijven dit traject meer
en meer uitbesteden. Het is een langdurig, ingewikkeld proces, met veel stappen en is ook nog
eens risicovol. In zo’n proces, dat doorlooptijden
tot wel bijna een jaar kent, is contact met de
klant essentieel. Met die vele stappen heb je bij
wijze van spreken iedere dag nieuwe data, die je
wilt bespreken met de klant om er zo’n optimaal
mogelijk vervolg aan te geven. Voor zo’n intensief traject is een goede vertrouwensband nodig,
die veelal is opgebouwd bij screening-projecten”,
vertelt Monique.

Samenwerken
De acht robotoperators en twaalf assay-

developers maken het leeuwendeel uit van het
personeelsbestand van PPSC, dat 25 personen
telt. “Waar beide functies hun specifieke taken
hebben, is samenwerking tussen de operators en
assay-developers essentieel om de vereiste hoge
kwaliteit te halen. Als operator moet je precies
op de hoogte zijn van de specifieke eigenschappen van het betreffende assay; assay-developers
moeten bij het voorbereidende werk goed kunnen inschatten wat het robotsysteem aankan’,
aldus Monique, die daar zelf de uitgelezen
persoon voor is: ze begon in 2003 bij Organon als
assay-developer en raakte daar steeds meer bij
robotisering betrokken. Bij PPSC is ze als robotoperator gestart, maar wordt ze nog regelmatig
ingezet als assay-developer.

Vacatures
Aangezien PPSC nog steeds groeit staan er
regelmatig vacatures op de website. Binnen het
bedrijf zijn net als Monique veel oud-Organon

➞
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Het u-HTS systeem bestaat uit drie robotarmen (pods) die door een lopende band met elkaar zijn verbonden. Samen vormen ze één circuit voor de geautomatiseerde high-throughput
screening van maximaal 2,5 miljoen stoffen.

mensen werkzaam als robotoperator. “Dit is
typisch zo’n functie waar geen opleiding voor
is; je pakt in de praktijk zo’n ontwikkeling op
vanuit je interesse in de technische kant. In
tegenstelling tot assay-developers, wier functies
beter aansluiten op een opleiding, is het dan ook
lastig om nieuwe robotoperators te vinden. We
konden daarvoor aanvankelijk nog uit onze eigen
netwerken putten, waar vanzelfsprekend heel
wat oud-Organon mensen in zitten. De meesten
daarvan hebben gelukkig weer een baan, zodat
we wat dat betreft ook onze horizon verleggen”,
constateert Monique van Amstel.

Doorgroeien
Ook Ardena Oss vindt nieuw personeel steeds
vaker buiten de Organon-contreien en investeert daarbij veel in opleiding on-the-spot. Dit
bedrijf (dat voor de overname in 2018 door het
Belgische Ardena nog ChemConnection heette)
richt zich op de opschaling van de productie van
API’s (actieve farmaceutische stoffen) en nanomedicijnen tot kilo-hoeveelheden die voldoende
zijn voor klinische studies en zelfs kleinschalige
commerciële productie.
Een typische component van het personeelsbeleid van Ardena Oss is Sacha Vervuurt, die sinds
eind 2017 werkt in het analytisch laboratorium.
“Als afgestudeerd biomedisch technoloog bij de
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Technische Universiteit Eindhoven was ik nauwelijks analytisch geschoold. Dat was in het begin
wel even wennen. Maar ik kreeg alle ondersteuning en ruimte om de technieken onder de knie
te krijgen. Inmiddels zit ik er lekker in en krijg ik
ook steeds meer uitdagende projecten. Ook de
afwisseling is leuk; de ene keer werk je aan een
API, de andere keer aan een nanomedicijn, soms
enkele weken aan een project, een andere keer
een half jaar of meer”, vertelt zij enthousiast.
Inmiddels werken er in Oss 85 mensen, waarvan
27 bij analytical sciences en zo’n 30 in de groep
proceschemie en productie. Het snelgroeiende
bedrijf past inmiddels al niet meer in het gebouw
waar het in 2012 van start ging, dat analoog aan
de MSD-erfenis van de u-HTS bij PPSC, al een
flink deel van de benodigde infrastructuur bezat
om proceschemie in te bedrijven.

Vak apart
Omdat Ardena Oss als een van de eerste bedrijven in de opschaling van nanomedicijnen is gestapt, heeft het veel expertise kunnen opbouwen
op deze lastig te produceren geneesmiddelen.
“Nanomedicijnen zijn heel kleine deeltjes, die bedoeld zijn om een actieve stof naar een bepaalde
plaats in het lichaam te brengen. Ze bestaan uit
verschillende componenten, en zijn er in verschillende formuleringen. Vaak heb je een deel hy-

drofoob en een deel hydrofiel, wat
oplossen tot een ingewikkelde zaak
maakt. Als je iets in de structuur
aanpast, verandert het hele proces
weer. Want het moet uiteindelijk
wel weer een nanodeeltje vormen.
Dan moet je bijvoorbeeld weer opnieuw gaan bepalen of je de actieve
stof in het nanodeeltje stopt als het
wordt gevormd, of dat je die later
toevoegt. Zo wordt elk nanomedicijn weer anders opgebouwd. Ook
analytisch liggen er de nodige uitdagingen: hoe bepaal je dat de actieve
component in het nanodeeltje zit en
niet er buiten. Als je het nanodeeltje
kapot maakt, weet je nog steeds
niet zeker of datgene wat je analyseert daadwerkelijk datgene is wat
in het deeltje zat of los is meegekomen. Zo heeft elk nanodeeltje zijn
eigen technieken om gemaakt en
geanalyseerd te worden”, legt Sacha
Vervuurt uit.

Mee op de trein
Met de overname door Ardena
is Ardena Oss ingebed in een
keten van bedrijven, die er met
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Ardena Oss beschikt over alle benodigde infrastructuur om proceschemie te bedrijven. Die
wordt gebruikt voor de opschaling van de productie van API’s (actieve farmaceutische stoffen) en nanomedicijnen tot kilo-hoeveelheden die voldoende zijn voor klinische studies en
Sacha Vervuurt werkt sinds eind 2017 bij de afdeling analytical sciences van Ardena Oss.

elkaar voor zorgen dat een compound zo snel
en zo goed mogelijk in productie kan worden
genomen, door de klinische fasen kan worden
geloosd. “Onze focus ligt op het helpen tot en
met het stadium van GMP-productie, voor het
begin van je klinische studies. Andere bedrijven binnen Ardena zijn er voor bijvoorbeeld
de logistiek rond klinische studies, bio-analyse
en dossieropbouw. Tussen die bedrijven is veel
communicatie, waardoor bijvoorbeeld methodeontwikkeling een stuk efficiënter verloopt.
Bovendien kunnen we nu een compleet pakket
aanbieden aan de klant, waardoor ons gedeelte
nog aantrekkelijker wordt. We liften wat dat
betreft mee op de trein, maar zijn vooral zelf
ook een belangrijke schakel.”

Praktisch of theoretisch?
Vanwege de sterke groei heeft Ardena Oss
regelmatig vacatures, die vooralsnog op de
website worden geplaatst en via de werknemers
op netwerken als LinkedIn worden gedeeld.
Sacha Vervuurt ziet dat er steeds meer reacties
op vacatures komen, dat het bedrijf bekender is
geworden. Net als bij haarzelf worden –zeker bij
analytical sciences– nieuwe, jonge werknemers in
de praktijk opgeleid. Dat waren veelal HLO-ers,
maar beslaat inmiddels het hele spectrum aan
opleidingen, van MBO tot HBO en universiteit
(zowel MSc als PhD).
De genoten opleiding vormt geen blauwdruk
voor de specifieke vaardigheden en interesses
van een kandidaat. Dat constateert ook Na Rae
de Jong, recruiter bij Checkmark Labrecruitment.
“Bij masters zien we bijvoorbeeld zowel hands-
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zelfs kleinschalige commerciële productie.

on personen als meer theoretisch onderlegde, die
vaak voor een PhD gaan. In gesprekken met kandidaten proberen we altijd goed in kaart te brengen waar de passie werkelijk zit. Niet iedereen
heeft dat helder voor zich. Door de juiste vragen
te stellen krijgen we dat meestal wel boven en
zijn we beter in staat om een kandidaat voor een
plek voor te dragen, waar zowel de opdrachtgever als de kandidaat profijt van heeft.”

Lokale vestiging
Checkmark heeft eind 2017 op het Pivot Park
een vestiging geopend. “We vinden persoonlijk
contact heel belangrijk; willen mensen graag face
to face spreken. Door de reisafstand te beperken
verlaag je de drempel voor een afspraak. We
hebben voor het Pivot Park gekozen omdat we
vanuit de contacten met Organon/MSD al een
groot netwerk hadden bij verschillende bedrijven
op de campus. Bovendien ligt Oss vrij centraal
voor het bedienen van de provincies NoordBrabant, Gelderland en Limburg. En het is ook
nog eens superinspirerend om tussen innovatieve
bedrijven te zitten.”
Na Rae merkt dat kandidaten die bij bedrijven
op het Pivot Park aan de slag gaan vaak innovatieve mensen zijn, die het leuk vinden om met
een relatief kleine club ergens iets van te maken.
“Leeftijd speelt geen rol. Ik kom jonge enthousiaste starters tegen, die gaan voor bedrijven waar
alles open ligt, en ook ervaren academici, die het
interessant vinden om bij innovatieve bedrijven
meer ruimte te krijgen voor hun ideeën. Grappig
is ook dat we regelmatig ex-Organon mensen
tegenkomen die inmiddels al weer toe zijn aan

nieuwe stap, waarbij het Pivot Park
dan toch trekt: ze hebben er vanuit
hun verleden nog steeds warme
gevoelens bij.”
Momenteel is er echt sprake van
een kandidatenmarkt. “Kandidaten kunnen en mogen kritisch zijn;
hebben vaak meerdere procedures
lopen. Om ze over de streep te
trekken is snel handelen en duidelijk
overbrengen van de aantrekkelijkheid van een functie belangrijk.
We zijn dan ook steeds meer bezig
om de opdrachtgever te helpen om
wat dat betreft een goed verhaal
meer te zetten: waarom moet deze
kandidaat voor jullie kiezen? En dan
helpt het zeker als je op het Pivot
Park bent gevestigd!”
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Checkmark Labrecruitment
www.checkmark.nl
Pivot Park
www.pivotpark.com
Arena Oss
www.ardena.com
PPSC
www.ppscreeningcentre.com
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WATER TECHNOLOGIES

Het klinisch lab draait 24/7
Is uw labwater goed genoeg voor alle analyses?
> Fotometrische leesfouten? Het waterbad kan besmet zijn met deeltjes of bacteriën
> Verminderde kalibratie gevoeligheid? Het medium kan ionisch of organisch onzuiver zijn
> Patiënt materiaal kruisoverdracht? Het water om naalden te wassen kan onzuiver zijn
Als de Labwater Specialisten met ruim 80 jaar ervaring weten we dat klinisch zuiver water
essentieel is voor het gebruik van analysers.
Voor meer informatie download onze “Top Tips on Pure Water for the Modern Clinical Laboratory”
via: www.elgalabwater.com/pure-water-clinical-lab
We zijn bereikbaar op +31 (0) 318 691 500 en info.nl@veolia.com
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Geautomatiseerde pyrolyse
De Gerstel PyroVial voert pyrolyseprocedures uit bij temperaturen tot
800 °C in een speciaal monsterflesje. Minder vluchtige en thermisch labiele
pyrolyseproducten kunnen worden opgelost in een geschikt oplosmiddel
en daarna geanalyseerd worden met bijvoorbeeld GC/MS of LC/MS. Vluchtige pyrolyseproducten kunnen rechtstreeks bemonsterd worden vanuit de
headspace voor een GC/MS-bepaling.
Het plaatsen van een monster in de reactiekamer is eenvoudig en het pyrolyseproces is volledig geautomatiseerd dankzij de Gerstel MultiPurpose
Sampler (MPS robotic).
PyroVial kan worden gebruikt als reactiekamer op microschaal, de gasfase
kan worden vervangen door een inert gas of een reactant, indien nodig.
Voedselbereidingsprocessen, zoals de Maillard-reactie, kunnen op microschaal worden gesimuleerd en de gevormde smaakcomponenten kunnen
worden bepaald. Pyrolyse van polymeren, bijvoorbeeld die op basis van
polaire acrylharsen, kan worden gevolgd door HPLC-bepaling van de reactieproducten. Reagentia of katalysatoren kunnen vóór de pyrolyse worden
toegevoegd, waardoor complexe industriële processen kunnen worden
gesimuleerd.
Het gebruik van de PyroVial biedt een aantal voordelen zoals een eenvoudige bediening, GC/MS- of LC/MS-analyse van de pyrolyse-afbraakproducten. Bovendien kan de PyroVial gebruikt worden als reactiekamer.
Eenvoudige bediening wordt mogelijk gemaakt door de volledige automatisering dankzij de Gerstel MPSrobotic, waarbij alle parameters met een
muisklik zijn in te stellen. Verder vereenvoudigen de PyroVial-

Veilige opslag van monsters
De TwinGuard ULT vriezers modellen MDF-DU502VX en MDFDU702VX 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 USBpoort.
PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical
biomedical.nl@eu.phchd.com
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monsterhouders het inzetten van
de pyrolysemonsters. Er kan worden gekozen voor derivatisering
voor of na pyrolyse.
Analyse van de pyrolyse-afbraakproducten kan uitgevoerd worden
met GC/MS, LC/MS of een andere
bepaling. Vluchtige pyrolyseproducten kunnen direct worden
bemonsterd en geanalyseerd
door headspace-GC/MS. Polymeren en polaire pyrolyseproducten worden
gesolvateerd in de PyroVial en geanalyseerd met LC/MS, GC/MS of andere
methoden. Daarnaast worden pyrolyseproducten gefractioneerd.
Gebruik de PyroVial als reactiekamer voor een gasfase-uitwisseling met
inert gas of reactiegas vóór pyrolyse. Ook de simulatie van industriële
processen door toevoeging van reagentia of katalysatoren vóór pyrolyse is
mogelijk.
Als exclusieve distributeur van Gerstel beantwoordt Da Vinci Laboratory
Solutions graag al uw vragen over de Pyrovial. Bel Da Vinci op 010-258 18
70 voor meer informatie.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Slim pipetteren via de cloud
Gilson heeft de visie om lab instrumenten slimmer te
maken, zodat wetenschappers productiever experimenten
kunnen uitvoeren, die ook nog eens beter en gemakkelijker
traceerbaar zijn. De taak van Gilson hierin is om het werken
in het lab gemakkelijker te maken door betrouwbare hulpmiddelen te ontwerpen die intuïtief zijn en die historische
gebruiksinformatie verzamelen, om zo rapportage te vergemakkelijken. Een nieuwe tool hierin is een cloud-verbonden platform voor slimme ‘liquid handling’ apparaten. De
eerste twee apparaten die Gilson geschikt heeft gemaakt
om hiermee kunnen communiceren zijn de Pipetman M
Connected en Trackman Connected. Via een bluetooth koppeling communiceren deze apparaten in realtime, waardoor
de mogelijkheid ontstaat om simpel bij te houden waar je
aan het pipetteren bent.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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Meer inzicht in werking eiwitten
door moduleren van structuren

Onderzoekers van de sectie Organische Chemie van de VU krijgen vanuit fundamentele kennis van 3D-structuren van eiwitten steeds meer vat op de werking
ervan. Daarbij bouwen ze onder meer peptides in die zijn gesynthetiseerd
uit niet-natuurlijke aminozuren. Sven Hennig, die sinds 2017 werkt bij de
groep van Tom Grossmann, heeft voor de structuuranalyse een kristallografie X-ray
faciliteit opgezet. Een essentiële zuiveringsstap –het vrijmaken van de eiwitten uit
een E. coli expressiesysteem– gebeurt met een microfluidizer.

H

oe verandert de tertiaire en/of quaternaire structuur van eiwitten onder
invloed van interacties die ze aangaan,
en hoe kan je die interacties sturen of
optimaliseren door de eiwitstructuur te modificeren? Dat is een notendop waar onderzoekers van
Grossmann-groep, die onderdeel is van de sectie
Organische Chemie van de VU, vat op proberen
te krijgen in een breed scala aan eiwitten, die
veelal betrokken zijn bij transcriptie- en regulatieprocessen.
Universitair docent Sven Hennig (die samen met
Tom Grossmann en vijf PhD’s, twee post-doc’s
en vier master studenten de onderzoeksgroep
vormt) legt uit hoe dergelijke onderzoeksprojecten verlopen. “We gaan altijd uit van de
kristalstructuur of een NMR-plaatje waardoor we
precies de positie van ieder atoom in de structuur
weten. De werking van een eiwit is in de regel
gestoeld op de interactie met een ‘binding partner’, die plaatsvindt in een bepaald deel van het
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eiwit. Door deze binding partners na te bootsen
en te moduleren, kunnen we het bindingsmechanisme beter begrijpen. Met die kennis kan
je dan gericht modificaties aanbrengen in het
eiwit, om een bepaald effect te optimaliseren of
juist te remmen. Of de binding partner zodanig
nabootsen dat die het beter doet dan de natuurlijke vorm. In dergelijke projecten vergaren we
in eerste instantie vooral fundamentele kennis,
maar die heeft al snel raakvlakken met toepassingen. Neem bijvoorbeeld een tumoreiwit. Als
je de binding partners van dat eiwit kent, kan je
structuren zodanig moduleren dat de interactie
niet meer leidt tot een oncogeen effect. Zo kan
ons werk de fundamentele basis vormen voor het
zoeken naar geneesmiddelen die specifiek op dat
eiwit aangrijpen.”
Een klinische toepassing is echter nooit alleen
het doel. “We zijn vooral geïnteresseerd in het
begrijpen van de interactie om van daaruit met
nieuwe ideeën te komen. We zijn niet zozeer op

zoek naar moleculen die ergens voor
kunnen worden toegepast, maar
willen fundamentele kennis opdoen
die ook toepasbaar is voor andere
eiwit-interacties en -modulaties.

Peptidesynthese
Een belangrijk deel van het werk
zit hem in de synthese van peptides. Die zijn vooral bedoeld om
de stukjes eiwit na te bootsen die
belangrijk zijn voor de interactie.
Het is namelijk niet altijd even gemakkelijk om binding partners op de
juiste plek te krijgen om eiwit-eiwit
interacties te moduleren. Door een
voor de interactie representatief
stukje van circa tien aminozuren te
gebruiken gaat dat een stuk gemakkelijker. En ook het moduleren (het
veranderen van de structuur van het
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PhD-student Sebastian Kiehstaller maakt voor de eerste stap in het het opzuiveringsproces van eiwitten, die tot expressie zijn gebracht in E. coli, gebruik van de LM10 microfluidizer van
Microfluidics, die is geleverd door Salm en Kipp. Hiermee kunnen betrouwbaar en snel de eiwitten worden vrijgemaakt uit de celsuspensie.

peptide om een betere binding partner of modulator voor de betreffende interactie te vinden) daarvan
is relatief simpel met behulp van
chemische synthese.
Waar menigeen bij peptides zal denken aan een sequentie van enkele
van de 22 natuurlijke aminozuren
die in de cel voorkomen, is dat
voor de VU-onderzoekers slechts
het startpunt in hun synthesewerk. “Om dingen beter te kunnen
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begrijpen, moeten we meer diversificatie kunnen
aanbrengen in de peptides. Hiervoor gebruiken
we bijvoorbeeld peptides die niet in de natuur
voorkomen, of peptides die met zichzelf kunnen
binden, bijvoorbeeld door het sluiten van ringstructuren. Deze building blocks kunnen we zelf
in het lab synthetiseren, maar omdat deze tak
van sport sterk gegroeid is, kun je ze steeds vaker
ook gewoon kopen”, vertelt Sven Hennig.
Een aparte categorie wat dat betreft zijn de
peptidomimetics, waarbij alle structuureigenschappen van een ‘wild type’ peptide ontbreken.

Dit de-peptidiseren naar een totale ‘mimick’ van
het peptide gaat zover dat het zelfs niet meer de
oorspronkelijke backbone van het peptide bevat.
Feitelijk is het dan een ‘small molecule’ dat een
peptide nabootst.

Stabiliseren
Naast functionaliteit speelt ook de stabiliteit
van de eiwitstructuren een belangrijke rol in het
onderzoek. “Van nature zorgen bijvoorbeeld
cysteïnes in de eiwitketen voor extra stabiliteit
door het met elkaar aangaan van zwavelbrug-

➞
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De LM10 microfluidizer van Microfluidics drukt een celsuspensie door een shearing cell, een keramische

Universitair docent Sven Hennig, die sinds 2017 werkt bij de groep van Tom

unit, die steeds nauwer wordt en op een gegeven moment de cel kapotmaakt. Vervolgens gaat het lysaat,

Grossmann, heeft voor de structuuranalyse van eiwitten een kristallografie

met de eiwitten erin, door een gedeelte dat heel efficiënt koelt.

X-ray faciliteit opgezet.

gen. Wil je echter niet-natuurlijke aminozuren in
het eiwit incorporeren, dan is dat allemaal niet
zo straightforward: bacteriële systemen zijn nog
niet zo eenvoudig er toe aan te zetten om nietnatuurlijke aminozuren op te pakken en in het
eiwit te stoppen. In onze groep zijn we derhalve
op zoek gegaan naar andere manieren om de eiwitten te stabiliseren. We hebben ons daarbij gericht op het stabiliseren van de tertiaire structuur
door gebruik van grotere cross-linkers. In deze ‘in
situ cyclization of proteins’ (INCYPRO) benadering hebben we modulaire crosslinks in natieve
eiwitten ingebouwd, die geheel bestaan uit
proteïnogene aminozuren, dus de aminozuren die
tijdens de translatie van de genetische code naar
een polypeptide direct worden ingebouwd in de
peptideketen. We zijn er in geslaagd om op drie
plekken een chemische linker te koppelen met
de cysteïne-residuen in het eiwit. Na reactie met
een tris-electrofiel wordt er in-situ een cyclisatie
gevormd. Die zorgt voor meer stabiliteit, wat we
recent hebben aangetoond voor onder meer een
sortase A, een enzym dat in protein engineering
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wordt gebruikt bij het in vitro post-translationeel
modificeren van eiwitten. We kunnen nu dus
standaard moleculair-biologische technieken
gebruiken om genen te modificeren die coderen
voor een eiwit met goed benaderbare cysteïnes”,
legt Sven Hennig uit.
Vanwege de grotere stabiliteit van de structuur kan dit enzym een bepaalde reactie ook bij
hogere temperaturen uitvoeren en is het beter
bestand tegen detergenten als ureum. Dergelijke
resultaten zijn niet alleen therapeutisch gezien
interessant, omdat het eiwit beter om kan gaan
met stressfactoren, maar ook vanuit biotechnologisch perspectief. “Bepaalde enzymen kunnen nu
niet in grote installaties worden gebruikt omdat
bijvoorbeeld de druk of de temperatuur te hoog
is, of omdat er bepaalde organische oplosmiddelen worden gebruikt. We hebben nu de tools
ontwikkeld om ook dergelijke eiwitten verder
te stabiliseren, robuuster te maken, zodat ze op
grote schaal kunnen worden toegepast in biotechnologische processen. Wat dat betreft gaat
de wetmatigheid ‘if we loose structure, we loose

activity’ hier ook op. De reden voor
een lagere biologische activiteit kan
liggen in het feit dat de structuur
niet voldoet, instabiel is. Als we de
structuur stabiliseren gaat dat beter,
zien we bijvoorbeeld aan de hand
van de smeltcurve.”

Zuiver eiwit
De ‘proof of the pudding’ bij het
maken van al die nieuwe structuren
is dat je ook daar weer mooie 3Dplaatjes van kan maken. Hiervoor
heeft Sven Hennig, al snel nadat

“Biochemici zijn gewend om
alles goed schoon te maken.
Net als bij koken: iemand
moet de afwas doen!”
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hij zich in 2017 bij de groep van Tom Grossman
aansloot, op de afdeling een X-ray faciliteit met
bijbehorende eiwitzuivering opgezet die speciaal
gericht is op kristallografie van eiwitten en koolstofgebaseerde small molecules. Een faciliteit
die niet alleen voor de groep Organische Chemie
bedoeld is, maar ook kan worden ingezet voor
collega-onderzoekers binnen het AIMMS (Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and
Systems) dat in het O2-gebouw is gevestigd.
Een van de onderzoekers die veel werkt met de
X-ray faciliteit is PhD-student Sebastian Kiehstaller, die het eerste half jaar van zijn promotieonderzoek onder supervisie van Sven Hennig
aan de Universiteit van Dortmund verrichte
om vervolgens in 2017 ook naar Amsterdam te
verhuizen. “De praktijkervaring die we in Dortmund met kristallografie van eiwitten hebben
opgedaan kwam ons aan de VU goed van pas
bij het opzetten van de X-ray faciliteit en –niet
onbelangrijk– de bijbehorende eiwitzuivering.
Voor de meeste projecten is het namelijk nodig
om eiwitten te zuiveren, die tot expressie zijn
gebracht in E. coli. De eerste stap is dan het eiwit
uit de cellen zien te krijgen. Hiervoor gebruiken
we de LM10 microfluidizer van Microfluidics, die
is geleverd door Salm en Kipp. Dit type apparaat,
dat we ook al naar volle tevredenheid in Dortmund gebruikten, drukt een celsuspensie door
een shearing cell, een keramische unit, die steeds
nauwer wordt en op een gegeven moment de cel
kapotmaakt. Vervolgens gaat het lysaat met de
eiwitten erin door een gedeelte dat heel efficiënt
koelt, wat essentieel is. Er wordt namelijk veel
hitte gegenereerd bij dit proces, dat onder hoge
druk plaatsvindt en eiwitten kunnen daar niet zo
goed tegen. We hebben deze methode verkozen
boven het sonificeren, dat aanvankelijk bij deze
groep werd toegepast. Dat bracht voor onze
experimenten een te grote batch-to-batch variatie met zich mee en was derhalve niet efficiënt
genoeg. De microfluidizer is een zeer robuust
apparaat, betrouwbaar en snel en gemakkelijk te
gebruiken. Ook schoonmaken is geen probleem:
gewoon water (of soms een isopropanol mengsel)
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X-ray structuur(pdb-id: 5jm4) van een macrocyclisch peptide (blauw) met twee niet-natuurlijke aminozuren en een
crosslinker die bindt aan zijn doeleiwit (wit, 14-3-3).
Bron: Structure-Based Design of Non-natural Macrocyclic Peptides That Inhibit Protein-Protein Interactions. Kruger, D.M., Glas, A., Bier, D., Pospiech,
N., Wallraven, K., Dietrich, L., Ottmann, C., Koch, O., Hennig, S., Grossmann, T.N. (2017) J. Med. Chem. 60: 8982-8988.

gebruiken in plaats van de celsuspensie”, aldus
Sebastian Kiehstaller.

Mooie eiwitkristallen
Na verdere zuivering door centrifugeren (om van
onder andere onoplosbare membraanfragmenten
en celresten af te komen) en, afhankelijk van hoe
lastig de scheiding is, één of meerdere stappen
met affiniteitschromatografie of SEC, heb je
het zuivere eiwit in een oplossing. Dan ben je er
nog niet, want voor X-ray kristallografie moet
je een semivaste toestand van het eiwit hebben, dus moet je nog van het grootste deel van
je oplossing zien af te komen. Dat gedeelte is
volgens Sven Hennig misschien nog wel lastiger
dan het X-ray gebeuren zelf. “Er gaat veel tijd in
zitten om tot goede kristallen te komen. Hiervoor
gebruiken we een techniek die is gebaseerd op
dampdiffusie. We verdelen hiervoor het eiwit
over een 96-wells plaat, waarbij ieder welletje
gevuld is met een verschillend samengestelde
buffer. Met deze platen met pre-made screening
conditions, die je kant-en-klaar kunt bestellen, kan je heel efficiënt via trial-and-error tot
de beste condities voor het betreffende eiwit
komen. Door de welletjes luchtdicht af te sluiten
en een vacuüm aan te brengen zet je het proces
van dampdiffusie uit het druppeltje, dat in eerste
instantie 200 nl groot is, in het reservoir op de
bodem van het welletje in werking. Zo verhoog
je de concentratie van het eiwit en forceer je

het eiwit om neer te slaan. In het
optimale geval zal hierbij een kristal
worden gevormd en kan je met de
X-ray aan de slag en de structuur
oplossen. Heb je voor een bepaald
eiwit de omstandigheden geoptimaliseerd, dan kan je ook met
grotere eiwithoeveelheden werken.
We proberen in een run namelijk
zoveel mogelijk eiwit te maken,
omdat het groeien van cellen best
veel tijd kost. Ook wat dat betreft
is de microfluidizer van waarde: het
maakt namelijk helemaal niets uit of
die veel of weinig celsuspensie moet
verwerken. Je zet hem aan en hij
doet gewoon zijn werk!”

I N F O R M AT I E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
Grossmann groep
www.grossmannlab.de
Sven’s lab
www.svenslab.com
AIMMS
www.aimms.vu.nl
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TESTAUTOMATISERING

Geautomatiseerd testen
van isolatieglas volgens
wereldwijde normen
Het glaslaboratorium bij TÜV Rheinland in Arnhem verzorgt voor glasproducenten van over de hele wereld het testen en certificeren van hun
producten. Binnen het brede scala aan testen, die afhankelijk van de aard
en toepassing van het glas volgens verschillende normen moeten worden
uitgevoerd, is het gasverlies in isolatieglas een bijzondere. Het door TÜV
ontwikkelde testsysteem is met hulp van Da Vinci Laboratory
Solutions zodanig geautomatiseerd dat ook klanten van TÜV
Rheinland het apparaat zelf kunnen toepassen.

‘W

e maken hier alles kapot’. De ‘running gag’ onder de acht medewerkers van het glaslaboratorium
van TÜV Rheinland in Arnhem
heeft alles te maken met wat er in de verschillende
testruimtes van het laboratorium gebeurt. Daar
worden namelijk allerlei soorten glas, die voor
allerhande toepassingen zijn ontwikkeld, aan de
meest stringente testen onderworpen. Je kunt je
daarbij voorstellen dat bijvoorbeeld vandaalbestendig of kogelwerend glas behoorlijk wat te verduren
krijgt. Maar ook reguliere ruiten voor woningen
komen zelden ongeschonden uit een testtraject: alleen al door de simulatie van jarenlange blootstelling aan weers- en andere omgevingsinvloeden in
klimaatkamers heeft het glas flink te lijden, waarna
relatief onschuldige testen op mechanische sterkte
en flexibiliteit voor het zetje richting ‘gevalletje
schade’ kunnen zorgen.
“Let op, het kapotmaken van de glasmonsters
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van onze klanten is geen doel op zich, maar is het
gevolg van de manier waarop we testen. Bijvoorbeeld bij een buigtest buig je net zo lang totdat
het glas breekt. Dan ben je in de meeste gevallen
al veel verder gegaan dan de waarde die wettelijk
is voorgeschreven dan wel gespecificeerd is door
de fabrikant. Je zou het als een soort van ‘collateral damage’ kunnen betitelen”, stelt Henk van
Ginkel, die als ‘local stream manager industrial’
operationeel verantwoordelijk is voor het testen,
inspecteren en certificeren (TIC) op het gebied van
de binnen TÜV Rheinland gedefinieerde business
stream ‘industrial’. Die omvat naast glas ook andere industriële producten, zoals coatings, pompen
in de voedselverwerkende industrie die moeten
voldoen aan de EHEDG-richtlijnen en luchtkanalen.

CE-markering
TÜV Rheinland is een zogenaamde ‘notified body’.
Dat betekent dat het bedrijf door de Raad van Ac-

creditatie (RvA) is geaccrediteerd en
op advies van diezelfde RvA van het
ministerie toestemming heeft om als
‘notified body’ in Europa te CE-markeren. CE-markering, die verplicht is
voor een twintigtal productgroepen,
waaronder bouwproducten, geeft
aan dat het product voldoet aan
wettelijke eisen die in verschillende
productnormen zijn vastgelegd. In
het geval van de bouwproducten is
het de CPR (‘construction products
regulation’) waarin die verplichting
is opgenomen. De CPR zegt dat op
het moment dat er voor een product
een geharmoniseerde norm is (dat
wil zeggen een norm die door alle
EU-lidstaten is bekrachtigd en als
zodanig is gepubliceerd in het Official
Journal) je dat product moet CE-
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men. Dat heeft te maken met de verschillende
uitvoeringen (isolatieglas, thermisch behandeld
glas, gecoat glas, gehard glas, gelamineerd glas,
enzovoorts) en de verschillende toepassingen,
zoals voor ramen, deuren, façades, dakluiken (die
automatisch open- of dichtgaan bij calamiteiten)
in woningen, kantoren en publieke ruimtes. “Als
je alle testen optelt die in al die normen worden
voorgeschreven kom je op wel 110 testverrichtingen uit, op het gebied van onder andere mechanische sterkte, breukgedrag, bestendigheid tegen
temperatuurveranderingen, straling, vochtigheid
en chemische stoffen, (zon)lichtdoorlatende
eigenschappen, waterdichtheid, luchtdoorlaatbaarheid, weerstand tegen windbelasting en
inbraakwerendheid. Daar zit wel wat overloop
in: een ‘12600’, een test voor doorvalveiligheid,
zie je bijvoorbeeld terug in zowel de norm voor
isolatieglas als in de norm voor gelaagd glas”,
licht Henk van Ginkel toe.

Testen van isolatieglas

De door TÜV Rheinland ontwikkelde testopstelling voor het testen van isolatieglasruiten op gaslekkage is de afgelopen
jaren in samenwerking met Da Vinci Laboratory Solutions doorontwikkeld tot een professioneel apparaat. De matrix van
de cassettes, in dit geval zes, met daarin de testruiten, kan volledig automatisch worden gepurged, waarna, eveneens
automatisch, de GC-analyse op een Agilent 490 micro-GC plaatsvindt.

markeren. Hierbij moet het product
voldoen aan in normen vastgelegde
eigenschappen en prestaties, onder
andere op het gebied van veiligheid
en kwaliteit.
In veel gevallen mag een bedrijf zelf
de testen hiervoor uitvoeren en kan
dan een zogenaamde ‘eigenverklaring’ afgeven. Echter er zijn ook
certificaatplichtige producten, de
zogenaamde System-1 producten,
waarbij essentiële karakteristieken
worden geclaimd. In het geval van
glas gaat het dan over kogelwerende,
brandwerende en/of explosiewerende
eigenschappen. In dat geval is het
verplicht om een ‘notified body’ (die
in het kader van de CPR ‘technical assessment body' of wel TAB heet) in te
schakelen. Die controleert in een FPC,
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een ‘factory production control’, of de eigenschap
die een producent heeft geclaimd, en waarop is
getest en waarvoor die is gecertificeerd, ook in de
productie wordt gehandhaafd.
Henk van Ginkel ervaart dat zijn bedrijf ook bij het
niet-verplicht inschakelen van een geaccrediteerd
testhuis veelvuldig wordt ingeschakeld. “Bedrijven vinden het belangrijk om een onafhankelijk
testrapport voor te kunnen leggen over bepaalde,
in normen vastgelegde eigenschappen van hun
producten. Een TÜV Rheinland CE-kenmerk heeft
bovendien een positief effect op de kwaliteit en
betrouwbaarheid die je wilt uitstralen. En er zijn
ook heel praktische redenen: bedrijven hebben niet
altijd de expertise en de soms zeer specialistische
apparatuur voor het uitvoeren van de testen in
huis.”

Meer dan 30 normen
Voor alleen al glas zijn er meer dan 30 nor-

Een test die exclusief bedoeld is voor isolatieglasruiten is de gaslektest. Bij hoogrendementsglas is
de ruimte tussen de twee c.q. drie ruiten gevuld
met een gas, doorgaans argon, dat zorgt voor
een extra isolerende werking. Dit leidt tot een
bepaalde isolatiewaarde (U-waarde) die door
fabrikanten voor een bepaalde termijn, zeg tien
jaar, wordt gegarandeerd. Om de haalbaarheid
van die garantie te onderbouwen moet je kunnen
aantonen dat het argon ook daadwerkelijk tussen
de ruiten blijft zitten en niet weglekt.
“In de norm staat in dit geval niet hoe je dit
precies moet testen, maar is er alleen een algemene beschrijving. Op basis daarvan hebben we
bij TÜV Rheinland een testopstelling gebouwd,
waar we jarenlang succesvol gebruik van hebben
gemaakt. Recentelijk hebben we in samenwerking met Da Vinci Laboratory Solutions deze
testopstelling omgebouwd tot een professioneel
apparaat, dat door verregaande automatisering
eenvoudig te bedienen is. Dat werkt zo goed,
dat inmiddels ook enkele grote klanten van ons
interesse in het apparaat hebben getoond en het
ook daadwerkelijk hebben aangeschaft om er
zelf mee te meten. Aanvankelijk stonden we hier
wat huiverig tegenover, omdat we in dat geval
wellicht de testen voor CE-markering niet meer
voor hen zouden hoeven uit te voeren. Maar het
omgekeerde gebeurde merkten we nadat we de ➞
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Detail van het apparaat voor het testen van isolatieglasruiten op gaslekkage, met de unit met kleppen die middels software worden aangestuurd voor het automatisch purgen van de matrix.

eerste van tot nu toe zes opstellingen uitleverden. De afnemers konden door de interne testen
op voorhand correcties in hun productieproces
doorvoeren, maar vroegen vervolgens of wij ook
nog mee konden testen. Ze hechten namelijk veel
belang aan een onafhankelijke bevestiging van de
meetresultaten”, vertelt Henk van Ginkel.

Micro-GC
De lektest is een duurtest, waarin je analyseert
of er gas is ontsnapt en over welke periode dat
plaatsvindt. Het aantonen van het argon gebeurt
met behulp van een Agilent 490 micro-GC, die
binnen 5 minuten een chromatogram oplevert
waarin tot op ppm-niveau de argon-piek netjes
gescheiden is van de pieken van zuurstof en stikstof. Als er argon in zit, is dat een bewijs voor het
vrijkomen van argon uit de ruit, dus lekkage.
De GC-analyse is het sluitstuk van een klimaattest, die alles bij elkaar wel een week of twee
kan duren. Het grootste deel van de tijd zit een
testmonster –een speciaal voor de test gefabriceerde testruit ter grootte van ongeveer een
A3, die identiek, met dezelfde kits en afstandhouders, is afgewerkt als een reguliere ruit– in
een klimaatkamer. Daar maakt de ruit in een
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versneld tempo op basis van temperatuurveranderingen een soort van pompbewegingen, die
het uitzetten en krimpen van de ruit weerspiegelen. Zodra die klimaatsimulatie is afgerond,
wordt de ruit geplaatst in een speciale door TÜV
Rheinland ontwikkelde cassette, die nauw om de
ruit past. In deze luchtdichte cassette kan je via
een kleppensysteem de omgevingslucht van de
ruit, dus de lucht tussen de ruit en de cassette,
purgen met een matrixgas, in de regel helium.
Vervolgens kan je, ook weer via een klep, een
luchtmonster op de GC brengen. Meet je alleen
zuurstof en stikstof in de matrix, dan is er geen
argon gelekt. Heb je wel een argon-piek, dan is
er sprake van lekkage en kan je op basis van het
piekoppervlak ook nog iets zeggen over concentratie en daaraan gecorreleerd de hoeveelheid
gelekte argon in de tijd.

Automatiseren
Het testapparaat, dat in Arnhem wordt gebruikt,
heeft plek voor tien cassettes, die afhankelijk van
de dikte van het glas, in verschillende maten zijn
gemaakt. Er is zelfs een cassette voor gebogen
glas, met een kromming erin. Die verschillende
maten zijn er omdat je de ruimte om het te tes-

ten monster zo klein mogelijk wilt
hebben, zodat er zo min mogelijk
matrixverdunning van het eventueel
gelekte argon optreedt.
“Met een capaciteit om tien
monsters te testen is het voor de
operator heel omslachtig om via de
kleppen het purge-gas te controleren en vervolgens op tijd de analyse
in te zetten. Om dit proces volledig
te automatiseren heeft Da Vinci
speciale software ontwikkeld op basis van de Time Scheduler software,
die ook voor andere applicaties
wordt toegepast waarin kleppen
in een tijdmatrix moeten worden
geschakeld. Omdat in ons geval het
purgen soms uren kan duren en een
aantal maal herhaald moet worden,
is hiermee naast de automatisering
van het purgeproces en de aansturing van de kleppen ook direct
de combinatie met de GC-analyse
gemaakt. Het is nu dus slechts een
kwestie van het ingeven van de
juiste parameters in de software en
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De te testen ruiten brengen het grootste gedeelte van de testperiode door in een klimaatkamer, waar veroudering wordt gesimuleerd door ze in een versneld tempo op basis van temperatuurveranderingen een soort van pompbewegingen te laten maken, die het uitzetten en krimpen van de ruit nabootsen.

TÜV Rheinland

Henk van Ginkel is bij TÜV
Rheinland als ‘local stream
manager industrial’ onder
meer verantwoordelijk voor
het testen en certiﬁceren
van glasproducten. Hij poseert bij een klantspeciﬁeke
test, waarbij de invloed
van een bepaald soort licht
(golﬂengte, intensiteit)
op een nieuw ontwikkelde
coating wordt bepaald.

je hebt verder geen omkijken naar het purgen en
de GC-analyse”, legt Henk van Ginkel uit.

Kennis delen
Met de software is het ook voor derden relatief
eenvoudig om het testsysteem te bedienen. Op
basis van de interesse van klanten hebben we
een aantal jaren geleden besloten om het geautomatiseerde testsysteem ook voor klanten ter
beschikking te stellen. Hierbij kunnen we naar
wens een configuratie maken met een testraam
van bijvoorbeeld vier, zes, tien of twaalf cassettes, en ook voor verschillende groottes. Wij
delen hierbij onze testkennis, zodat ze ook in
staat zijn om de analyseresultaten juist te inter-
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preteren. Deze opzet werkt niet alleen goed voor
de klanten die inmiddels zo’n systeem hebben
aangeschaft, maar ook voor ons partner laboratorium in China, waar we nu mensen aan het
opleiden zijn om glastesten voor TÜV Rheinland
te kunnen uitvoeren. Zonder dit geautomatiseerde testproces zou dat een stuk lastiger zijn
geweest dan nu!”
I N F O R M AT I E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
TÜV Rheinland
www.tuv.com/netherlands/nl

TÜV Rheinland houdt zich in
bijna alle landen van de wereld
bezig met het testen, inspecteren en certificeren van een
breed scala aan producten, processen en systemen. Er werken
zo’n 20.000 mensen, waarvan
4.000 in China. De organisatie
is onderverdeeld in zogenaamde
‘business streams’, zoals automotive, industrial, medical, lifecare
en ICT. Die streams lopen in alle
landen door, dus als werknemer
in een bepaald land kan je soms
meer te maken met je collega’s
in andere landen, dan met je
naaste collega’s die voor andere
streams werken.
De vestiging in Arnhem is de
hoofdlocatie van TÜV Rheinland
in Nederland, waar in totaal zo’n
100 mensen werken. In Arnhem
worden testen uitgevoerd voor
onder meer products (textiel en
vloeren), medical (rolstoeltesten
en bloedglucosemeters), industrial (glas, coatings, EHEDG-pompen, luchtkanalen) en systems
(systeemcertificeringen,
zoals
VCA, ISO9000 en ISO14000).
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Service deïonisatie (SDI)

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.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl
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Naast de ultrapuur watersystemen van Elga levert Veolia Water Technologies vanuit Ede ook service deïonisatie (SDI) in alle
gangbare dimensies en met verschillende ionenuitwisselingsharsen.
Door het gebruik van een standaard patroontype in heel Europa
is het altijd mogelijk om correcte en snelle harswissels uit te laten
voeren. Bovendien zijn de patronen zeer stootvast en gemaakt van
volledig herbruikbare materialen.De harsen zijn van de hoogste
kwaliteit en worden in bulk geregenereerd,
waarmee kwaliteit en beschikbaarheid
gegarandeerd zijn. SDI-cilinders bieden een
kosteneffectieve manier om type II water te
produceren voor het gebruik in bijvoorbeeld
industriële reinigingsmachines, autoclaven,
mediabereiding en waterbaden.
Neem voor meer informatie contact met Veolia, via tel. +31 (0)318 69 15 00.
Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl
info.nl@veolia.com

Geautomatiseerde
monsterverwerking en -opslag
Met Cryo.s buizen met datamatrix en lineaire barcode en rekken met 48 en 81
posities, breidt Greiner Bio-One zijn portfolio uit met optimale oplossingen voor
semi-geautomatiseerde en geautomatiseerde monsterverwerking en -opslag.
Kenmerken van de Cryo.s:
• Geschikt voor opslag bij -20 °C, -80 °C en in de dampfase van vloeibare stikstof.
• CE-gemarkeerd (CE / IVD).
• Ultrazuivere medische klasse, USP klasse VI-gecertificeerd.
• Polypropyleen zonder weekmakers.
• Vrij van detecteerbaar humaan DNA, endotoxinen, DNase en Rnase.
• Niet-cytotoxisch, bevat geen zware metalen.
• Robuuste 2D-code en lineair barcodecodetype 128.
• Voorgedefinieerde unieke codes (-2DG) uit voorraad leverbaar.
• Klantspecifieke codes (-2D3 en -2D1) op aanvraag beschikbaar.
• Rekken met 48 (SBS/ANSI-formaat) en 81 posities (133 x 133 mm).
• Geschikt voor een groot
aantal scanners, vraag
naar de compatibiliteitslijst.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info.nl@gbo.com
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MONSTERVOORBEWERKING

Ruben Hoek, ecologisch analist bij Wageningen Marine Research, bij een van de twee door Verder Scientific geleverde ATM Brilliant 250 zaagmachines, waarmee geautomatiseerd een
heel blok in hars gegoten otolieten reproduceerbaar kan worden gezaagd.

In het otolietenlab van Wageningen
Marine Research in IJmuiden wordt
elk jaar van zo’n 30.000 tot 40.000
zeevissen de leeftijd bepaald. Dit
gebeurt door heel precies de jaarringen
in de gehoorsteentjes (otolieten) te tel-
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len. Veel van dat werk vindt plaats in
het kader van wettelijk verplichte monitoring studies van visbestanden (voor
onder andere het vaststellen van vangstquota).
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Zagen van gehoorsteentjes
en aflezen van jaarringen
luistert heel erg nauw

L

eg ergens een omgezaagd stuk boomstam
neer en geheid dat er mensen zijn die door
een soort van Pavlov-reactie de jaarringen
gaan tellen. In het begin nog vol zelfvertrouwen ‘een-twee-drie-vier’, maar naarmate de
schors nadert steeds weifelender, want die ringen
zitten daar toch wel heel dicht op elkaar. Zelden
zul je dan ook een precies eindresultaat te horen
krijgen: ‘wel 50 jaar’ of ‘best wel oud’; veel meer
komt er meestal niet uit.
Met dergelijke kwalificaties komt Ruben Hoek,
ecologisch analist bij Wageningen Marine
Research in IJmuiden niet weg. En hij heeft het
daarbij ook nog eens een stuk lastiger. Want in
plaats van de grofstoffelijke boomstammen heeft
hij, met zijn twee collega’s in het otolietenlab,
slechts de beschikking over gehoorsteentjes,
minuscule stukjes kalkstructuur uit het binnenoor
van vissen, waarop hij onder een microscoop
door het tellen van de jaarringen de leeftijd van
vissen kan bepalen. “Een otoliet bestaat uit calciumcarbonaatkristallen en een gelatineuze massa. De ringen zijn –anders dan bij een boom– een
soort bollen die deels over elkaar heen groeien.
Vissen groeien in het begin heel hard, en daarna
steeds langzamer. Dat zie je ook terug in de ringen: hoe ouder de vissen worden, des te dichter
die bollen bij elkaar komen. Extra complicatie is
dat er ook valse ringen zijn, die lijken op jaarringen, maar het niet zijn. Om dat onderscheid
goed te kunnen maken, en de ringen zo goed
mogelijk af te lezen en te interpreteren, hebben
we een speciaal opleidingsprogramma doorlopen.
Zo heb ik voor tong een opleiding doorlopen, die
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wel een jaar duurde. Om elkaar scherp te houden –alle Europese kustlanden voeren dezelfde
onderzoeken uit voor de vispopulaties in hun
wateren– voeren we regelmatig ringonderzoeken
uit, waarbij we foto’s van otolieten rondsturen en
de interpretaties met elkaar vergelijken.”

Monstervoorbewerking
Om de otolieten goed af te kunnen lezen is het
handig om ze doormidden te zagen. Als je dat
precies doet, heb je de exacte dwarsdoorsnede,
waar je de ringen zo goed mogelijk kunt zien.
Om dat te bereiken is wel een monstervoorbewerkingsprocedure nodig, die al met al wel een
week in beslag neemt. “Het proces begint bij het
prepareren van de otolieten. Dat gebeurt deels
op de schepen, waarna wij de otolieten netjes in
zakjes verpakt krijgen. Een deel van de vis wordt
door een collega gekocht en meegenomen van de
visafslag. In een speciale ruimte snijden we dan
zelf de otolieten uit de vis. Om de otolieten goed
te kunnen zagen fixeren we ze in een zwarte hars.
Zwart is gekozen vanwege het contrast met het
wit van de otolieten. Hiertoe wordt eerst een mal
met een kleine laag hars gevuld, waarin volgens
een vast patroon van zes rijen van tien de otolieten worden ingelegd. Na een dag drogen wordt
er wat hars overheen gegoten die ook weer een
dag moet uitharden. Het blok is dan gereed
voor het zagen. Daarvoor hebben we sinds ruim
een jaar twee door Verder Scientific geleverde
ATM Brilliant 250 zaagmachines. Deze volledig
automatische machines hebben we op aanraden
van onze collega-onderzoekers uit Duitsland en

België aangeschaft als vervanging
van een hele oude machine, waarbij
je nog handmatig met een hendel
moest zagen. Die kon ook maar één
zaagsnede maken, zodat je iedere
keer het blok moest opschuiven. Dat
is veel handmatig werk, en ook minder nauwkeurig omdat je de zaag
met de hand naar beneden moet duwen, waardoor je scheef kon zagen
of de otolieten braken. De nieuwe
ATM-machines zagen in veertien
zagingen het hele blok in één keer.
Omdat ze altijd op hetzelfde punt
zagen, is de reproduceerbaarheid
een stuk groter dan met de oude
machine. Bovendien is het zagen
gelijkmatiger, zodat er nauwelijks
nog breuken in de gehoorsteentjes
ontstaan. Afhankelijk van het soort
vis worden de otolieten na het zagen gekleurd: bij sommige soorten,
zoals tong, tarbot en griet zijn de
jaarringen heel lastig te zien. Door
ze te kleuren lichten ze iets op ten
opzichte van de achtergrond”, legt
Ruben Hoek uit.

Meters maken
De analyse en interpretatie van het
ringenpatroon is nog steeds volledig
mensenwerk, wat ook wel verklaart
dat je snel drie tot vier uur bezig
bent om 60 monsters onder de
➞
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Microscopische opname van een otoliet van een zeven jaar oude
dwergtong (bron: Wageningen Marine Research).

microscoop te bekijken en te interpreteren. “Dit
jaar willen we een proef starten om alle otolieten
te fotograferen, waarna er op den duur een soort
van visionsysteem zou kunnen worden ontwikkeld waarmee de interpretatie een stuk kan
worden versneld, mits die natuurlijk tenminste
even goed is als nu het geval is. Dat betekent dat
we nu nog flink meters moeten maken: per jaar
verwerken we de otolieten van ergens tussen
de 30.000 en 40.000 vissen, waarbij je ook niet
moet vergeten dat er per vis altijd twee otolieten
zijn. De ene gebruiken we voor de analyse en de
andere slaan we op, voor het geval er iets mis
zou gaan met de analyse of voor later, voor een
ander onderzoek.”

Wettelijke onderzoekstaken
Wageningen Marine Research heeft tal van
commerciële opdrachtgevers, zoals belangenorganisaties voor de visserij- en de mosselsector,
NGO’s, ingenieursbureaus, energiebedrijven (in
het kader van windmolens op zee) en chemische
bedrijven. Een deel van het werk valt binnen
de WOT, de wettelijke onderzoekstaken. “Wij
voeren die uit in opdracht van het Ministerie
van LNV, die op haar beurt vanuit de Europese
Data- en Collectie Verordening verplicht is om
visserijgegevens te verzamelen en beschikbaar
te maken aan de eindgebruikers. Een van deze
eindgebruikers is ICES, de ‘International Council
for the Exploration of the Sea’. Op basis van deze
gegevens, en ook die van de andere Europese
kustlanden, voor wie die verplichting uiteraard
ook geldt, worden in uitgebreide modellen op
Europees niveau toestandsbeoordelingen gedaan
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Otolieten van bij de afslag verzamelde schollen. Met het blote oog zijn er nog nauwelijks jaarringen te zien.

voor onder andere schol, tong, schar, kabeljauw,
tarbot en griet”, vertelt Michiel Dammers,
visserij-onderzoeker bij WMR.
Dergelijke onderzoeken zijn alleen vanwege de
variatie in vistechnieken, soorten schepen, binnen of buiten de 12-mijls zone, vangstgebieden
breed van opzet. “Je wilt een representatief beeld
destilleren voor de hele vloot. Om dat statistisch
goed te onderbouwen bemonsteren we meerdere keren per jaar meerdere schepen. Hetzelfde
verhaal gaat op voor de visafslagen, waar we dan
spreken van marktbemonstering. In het kader van
de bestandsschattingen zijn er dan ook nog eens
minimale eisen voor het aantal vissen per soort
dat je voor de surveys bemonstert, zowel bij de
kotters als bij de visafslagen. Dat betekent voor
het otolietenlab een monsterstroom van honderden otolieten per soort per kwartaal.”

Ongewenste bijvangst
Michiel Dammers is coördinator van onder meer
het WOT Actief project. ‘Actief’ staat in dit kader
voor de actieve visserij, waarbij schepen actief
een net met zich mee slepen, en is de tegenhanger van ‘passief’, waarbij de netten, korven en
fuiken worden uitgezet en later worden opgehaald. “Een belangrijk onderdeel van dit project,
en ook een WOT-taak, is monitoring van de, voor
de commerciële visserij ongewenste, bijvangsten
(ook wel discards genoemd): vis en bodemdieren (zeesterren, krabbetjes, sponzen) zonder
commerciële waarde. De gequoteerde ondermaatse vis (zoals schol en tong) moet op basis
van EU-regelgeving, tegenwoordig verplicht aan
land worden gebracht. Die aanlandplicht is sinds

2015 gefaseerd ingevoerd en heeft
als doel om selectievere vismethoden en -praktijken te stimuleren ,
met minder verspilling van voedsel als gewenst resultaat. Tot dan
werd ondermaatse vis overboord
gegooid, iets wat het grootste
deel van de vissen niet overleefde.
Onder vissers is er niet bij iedereen
evenveel begrip voor deze maatregel. De aangelande ondermaatse
vis moet namelijk verplicht worden
vernietigd (mag in iedere geval niet
rechtstreek voor humane consumptie gebruikt worden), zodat dat deel
van de vis die eerder nog een kans
had om te blijven leven nu sowieso
dood aan de wal wordt gezet. Door
structureel de discards in kaart te
brengen –iets wat we nu al jaren
doen– dragen we bij aan de toestandsbeoordelingen voor veel vissoorten. Op basis van die gegevens,
die ook weer in Europees verband
worden verzameld, kan dan ook
duurzamer visserijbeleid worden
ontwikkeld.”

Flinke monsters
De monsters voor het discardmonitoring project zijn afkomstig
van circa twintig schepen (ook weer
representatief voor de gehele vloot,
met vertegenwoordigers van de
verschillende soorten vistechnie-
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In restaurants wordt vaak het wangetje van
een vis als ultieme lekkernij gepresenteerd.
Bij Wageningen Marine Research hebben ze
meer oog voor de otoliet, die daar vlakbij
WMR-visserij-onderzoeker Michiel Dammers in de ruimte waar de bemonsterde vis wordt gesorteerd en de otolieten worden uitgesneden.

zit, en ongeveer even groot is.

ken, kleine en grote kotters, binnen en buiten de
12-mijls zone), die zelf monsters nemen. Over
een jaar genomen worden zo in totaal 160 trips
bemonsterd en 320 monsters verzameld. Hierbij
neemt een schip een monster van 80 kilo per
vistrek (het traject vanaf het moment dat het
net naar de zeebodem gaat en weer boven water
komt). Op een reis worden twee van dat soort
monsters apart gehouden, een van een dagtrek,
en een van een nachttrek. De monsters worden aan het einde van de band verzameld. Dat
betekent dat alle maatse vis en bijvangst, die van
commerciële waarde is, er al uit is gesorteerd.
Wat rest is alles wat geen waarde heeft: stenen,
krabben, zeesterren, ondermaatse vis, vis zonder
commerciële waarde. Dat wordt opgevangen in
vier zakken, met een totaalgewicht van 80 kg .
Binnen het project zijn er ook nog tien zogenaamde opstappersreizen, waarbij WMR-medewerkers op het schip meevaren om het bemonsteringsproces te valideren, te kijken of het goed
gaat. Zo’n opstapper bemonstert wel iets minder,
‘slechts’ 40 kg per vistrek , maar wel van zoveel
mogelijk trekken gedurende de week.
Als het schip weer in de haven is, worden de zakken opgehaald en vervolgens gesorteerd, deels
bij WMR in IJmuiden en Yerseke, deels bij een
externe partij van ex-vissermannen en -vrou-

maatse vis per trek. In de tien jaar
dat we dit zogeheten self-sampling
programma binnen het WOT Actief
onderzoek doen, hebben we nog
enkele schepen, die vanaf het begin
al meedoen. Sommigen zijn gestopt
of hebben wij eruit gehaald omdat
de resultaten te veel afweken. Maar
globaal gezien werken de schippers
graag mee. Ze beseffen ook wat het
belang van dergelijke onderzoeken
is. Hoe meer gegevens, hoe beter en
betrouwbaarder de bestandsschattingen kunnen worden gedaan. Dat
kan op korte termijn soms nadelig
uitpakken, maar insteek van het
beleid is een gezonde, levensvatbare
populatie waar je voor de langere
termijn kunt oogsten. Daar heeft
iedereen baat bij!”
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wen. Stenen, krabben, zeesterren, zee-egeltjes
en meer van dat soort zaken worden op naam
gebracht en geteld en de vis wordt op soort gesorteerd, gemeten en gewogen. De gequoteerde
soorten (schol, tong, schar en kabeljauw) worden
gesneden om het geslacht van de vis, de rijpheid
van het hom en het kuit te bepalen en om de otolieten er uit te halen.

Mensenwerk
Ook het discard-project is een arbeidsintensief
project, rekent Michiel Dammers voor: “Met die
160 kilo per monster ben je zo met drie tot vier
man de hele dag zoet met het uitzoeken en snijden
van vis van twee of drie monsters. Met jaartargets
van alleen al circa 1330 scharren, 1770 schollen,
900 tongen en 80 kabeljauwen zijn we een van
de grootste toeleveranciers van de otolietenlijn.
Maar ook van de schippers en hun bemanning
vergen we de nodige inspanningen. Belangrijk
om te weten is dat schippers en hun bemanning
vrijwillig geworven zijn; iets wat vrij uniek is. Voor
de kleine onkostenvergoeding die daar tegenover
staat, moeten ze niet alleen de monsters verzamelen, maar ook een treklijst bijhouden met alle
gegevens van de trek, zoals de tijd van halen en
zetten van de netten, de vangstlocatie, weersomstandigheden en de hoeveelheid gevangen

I N F O R M AT I E

Verder Scientific
www.verder-scientific.com
Wageningen Marine Research
www.wur.nl/marine-research
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WATERVOORZIENING

Applicatielab Metrohm draait
op ultrapuur water (en Ruby)

Met de verhuizing van Schiedam naar Barendrecht, eind 2017, is
bij Metrohm Nederland ook een nieuw laboratorium ingericht
voor het ontwikkelen en uitvoeren van analyses op het gebied van
met name titratie en ionchromatografie. De kersvers afgestudeerde
Ruby Bisdom voert er inmiddels bijna anderhalf jaar de scepter als ‘application & support engineer’ en heeft in die hoedanigheid al menig pre- en
after-sales project succesvol afgerond.

A

l in het derde jaar van haar HBO
Chemie opleiding aan de Hogeschool
Rotterdam kreeg Ruby Bisdom te
maken met apparatuur van Metrohm.
Zij liep in dat schooljaar stage bij ExxonMobil in
Pernis, waar ze bezig waren met het overzetten
van de TAN-bepaling van potentiometrisch met
pH-elektroden naar thermometrisch. Daar wilden ze ook nog een stukje automatisering aan
koppelen middels een autosampler. “Mijn taak
lag op het gebied van valideren. De methode
was al uitgewerkt, maar de thermometrische
resultaten moesten nog worden vergeleken met
de potentiometrische. Die validatie heb ik voor
mijn rekening genomen, eerst in de handmatige
opzet, daarna met de autosampler. Dat was heel
leuk om te doen en een mooi afgerond geheel
voor zo’n stage.”
Haar afstudeerstage was een stuk uitdagender,
deze keer bij Metrohm Applikon in Schiedam,
maar nu juist niet met de typische producten
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van dat bedrijf. “In 2012 heeft Metrohm een
watertechnologiebedrijf overgenomen. Dit
bedrijf had een capillair op een chip van enkele
centimeters groot ontwikkeld, die op basis van
capillaire elektroforese (CE) standaard anionen
en kationen in water kan scheiden, iets wat
interessant kan zijn voor bijvoorbeeld waterlaboratoria. In mijn stage moest ik de haalbaarheid van de ontwikkeling van een analyzer voor
CE op een chip onderzoeken. Dat was geen
appeltje-eitje zoals bij mijn vorige stage. De
scheiding ging nog wel, maar detectie was echt
lastig. Het lukte weliswaar goed om de standaard anionen en kationen die in water zitten te
analyseren en te scheiden, maar als er een zwaar
metaal of een ander ion in de mix zat, dan ging
het snel fout. Tijdens mijn afstudeeropdracht
heb ik voor dit haalbaarheidsproject metingen
verricht voor anionen. Na mijn afstuderen hebben ze mij op projectbasis ingehuurd om ook
kationen te meten, zodat ze voldoende data

hadden voor een ‘go’ of ‘no-go’
beslissing.”

Eigen plek
Na drie keer snuffelen aan Metrohm
kreeg Ruby eind 2017 het aanbod om als ‘application & support
engineer’ aan de slag te gaan in het
nog nieuw op te zetten demonstratie- en applicatielaboratorium in de
nieuwe vestiging in Barendrecht.
Daar ging ze vanaf begin 2018 aan
de slag. “Het lab was toen nog niet
ingericht; er stonden alleen wat
werktafels. Er was al wel een plan
voor de labtafels en de zuurkast,
maar verder kon ik de inrichting
grotendeels zelf bepalen, en ook de
benodigde inventaris regelen, zoals
bekerglazen, maatcilinders en flessen. In die eerste, wat rommelige
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Application & support engineer Ruby Bisdom maakt in het applicatielaboratorium van Metrohm veelvuldig gebruik van ultrapuur water uit het door Veolia Water Technologies geleverde
PureFlex watersysteem.

weken, mocht ik ook al direct aan
een thermometrische titratie voor
een klant werken. Dat is dan even
pionieren: alles bij elkaar sprokkelen, wat je nodig hebt en aan
de slag! Half januari zijn we echt
begonnen met de verdere bouw en
inrichting van het lab. Het is dan
echt kicken als het af is, de kastjes
nog helemaal leeg zijn en je zelf
mag bedenken waar je wat gaat
neerzetten. Het lab voelt wat dat
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betreft wel een beetje als mijn eigen plekje!”
Dat eigen plekje mag ook wel letterlijk worden
genomen, want Ruby is de enige die vast op het
lab werkt. In de hoedanigheid van ‘application &
support engineer’ ondersteunt ze de verkoopafdeling. Dat kan pre-sales zijn, als klanten er zeker
van willen zijn dat de applicatie met hun eigen
monsters werkt, waarbij ze met de klantmonsters
de betreffende bepaling uitvoert. Het kan ook
after-sales zijn, als er bijvoorbeeld vragen zijn
over de software of de apparatuur, of als een applicatie niet lekker loopt bij de klant.

“Ik sta er echter niet altijd in mijn eentje. Een
collega die customer service support doet voor
ionchromatografie, is ook regelmatig op het lab
te vinden. En ook de sales engineers, die allemaal
chemici zijn, komen geregeld op het lab als ze
even snel iets voor een klant willen testen. Als
het om grotere projecten gaat, loopt dat altijd
via mij”, vertelt Ruby.
Ruby staat ook niet alleen als het aankomt op het
vinden van kennis en expertise. Ze is inmiddels
drie keer naar het hoofdkantoor in Zwitserland
➞
geweest voor het volgen van trainingen. Twee
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Het applicatielab is uitgerust met een zuurkast, een weegtafel, een grote werktafel met apparatuur voor met name titraties en ionchromatografie, en een natte plek waar ook (handmatig) de vaat wordt gedaan.

basistrainingen over ionchromatografie en
titratie, een advanced training over de nieuwe
Omnis-software en-apparatuur. “Die hebben mij
diverse contacten opgeleverd, die ik rechtstreeks
kan bellen of mailen. Maar ik kan ook gebruik
maken van een platform, genaamd ‘supporttracker’, waarop je een vraag kan stellen. Daar wordt
dan een ‘issue’ van gemaakt, waarna er vanuit
Zwitserland door een expert support wordt
gegeven.

Gevarieerd
In de bijna anderhalf jaar die Ruby op het lab
werkt, is geen enkele dag hetzelfde geweest.
“Ieder project heeft weer zijn eigen benadering,
zijn eigen uitdagingen. Soms los je het zo op,
in andere gevallen zoek je ondersteuning bij je
collega’s. Wat het werk extra leuk maakt is dat
ik ook soms met de product manager of een verkoper op pad ga om apparatuur te installeren. In
het begin heel breed om feeling met de verschillende apparatuur te ontwikkelen. Tegenwoordig
vooral voor installaties met Omnis, omdat ik
samen met de betreffende product manager
inmiddels degene ben die daar het meeste van af
weet. Ik bereid dergelijke installaties ook voor,
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bijvoorbeeld door de licenties alvast in de software te zetten.”
Een voorbeeld van een pre-sales project betreft
een process-IC, waarbij de klant een inschatting
wil krijgen over de operationele kosten voor
zijn toepassing. Het gaat om de kationanalyse
van bepaalde bestanddelen waaruit inkt wordt
gemaakt. Om de kationen hiervoor vrij te maken
moet er BaCl2 worden toegevoegd. Barium bindt
sterker aan die componenten, zodat de kationen
vrijkomen. Hierdoor ontstaat er wel een neerslag.
Op je ionchromatograaf moet je juist een heel
schoon monster hebben, dus moet er worden
gefilterd. In het onderzoek wordt bepaald hoe
lang zo’n filter meegaat. Omdat het een processIC is, is het geen optie om iedere dag het filter te
moeten worden vervangen.
“In het voorbeeld van de inkt onderzoek je de
situatie vooraf. Dat kan goed uitvallen, maar
ook minder goed. In het laatste geval kan er
nog vervolgonderzoek plaatsvinden, waarbij je
ofwel naar een andere manier van filtreren zoekt
of zelfs de methode voor het vrijmaken van de
kationen aanpast. Er zijn ook situaties, waarbij
je na verkoop van het apparaat nog aan de bak
moet. Zo hadden we een apparaat verkocht aan

een klant die monsters, waarin meer
dan 50% waterstofperoxide zit,
analyseert op zilver. In de praktijk
bleek dat door de grote hoeveelheid peroxide in het monster de
zilverring van de elektrode oploste.
Dus er moest een manier worden
verzonnen om de peroxide er vóór
de analyse uit te krijgen. Dit kan
je afbreken door mangaandioxide
toe te voegen. Dat is een hele leuke
reactie: het monster wordt warm,
gaat bubbelen en roken. Dus dat is
best spannend om te doen, maar het
werkte wel en sindsdien wordt deze
methode gebruikt om het peroxide
uit het monster te krijgen voordat
het zilver wordt geanalyseerd”,
vertelt Ruby Bisdom.

Weerbarstige yoghurt
Soms moet je zelfs het productieproces van de klant induiken om
te begrijpen wat er bij de analyse
zo problematisch is. Zo ook bij een
bedrijf dat wax-coatings maakt
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Doorkijkje vanuit het demonstratielab naar het applicatielaboratorium.

en daarbij thermometrisch het zuurgetal (TAN)
wil gaan bepalen. “Ik ontving twee samples. De
ene was goed: best wel vloeibaar, en niet al te
viskeus. De andere was meer yoghurt-achtig.
Vanuit het bedrijf hadden ze geen verklaring voor
dat verschil, want ze produceren altijd volgens
dezelfde procedure, met dezelfde apparatuur.
Omdat in het productieproces met kalk wordt
geneutraliseerd was de gedachte dat het wellicht
te maken heeft met het te weinig of te veel kalk
toevoegen; iets wat je dan terug zou zien in verschillende TAN-waardes en titratiecurves voor de
twee vormen van de monsters. Ik ben begonnen
met het yoghurt-achtige monster op te scheppen
en dat zo te meten. Dat leidde tot een grote variatie in de meetresultaten. Na tips uit Zwitserland
heb ik het monster verwarmd, zodat het wat
minder viskeus werd en ik het goed kon roeren,
waardoor het meer homogeen werd. Ook heb ik
de monstervoorbereiding aangepast. Voor een
thermometrische titratie moet je solvent toevoegen en dan gaat er ook nog para-formaldehyde
bij, je reactiestof voor je thermometrische
titratie (daardoor krijg je je exotherme omslag).
Als er veel basische ionen aanwezig zijn, dan gaat
dat para-formaldehyde al de-polymeriseren. Wat
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ik eerst deed was: het monster inwegen, paraformaldehyde erbij en dan via de software het
solvent toevoegen. Dat heb ik veranderd naar:
inwegen, solvent erbij en eerst oplossen, en vlak
voor de titratie het para-formaldehyde erbij, zodat het niet kon reageren met het monster. Toen
ging het goed, ook qua herhaalbaarheid.”
Het verschil tussen het yoghurtmonster en het
gewone monster zat hem inderdaad in de TAN.
De foute zat op 0,8, de goede op 1,5. Daaruit kan
je afleiden dat er te veel kalk bij zat, want calciumdihydroxide is basisch en dan is het logisch
dat je TAN naar beneden gaat.

Altijd ultrapuur water
Het op de begane grond gelegen laboratorium
bestaat uit twee delen, die van elkaar gescheiden
zijn door een glazen schuifwand. Het grootste
gedeelte is het demolab, dat je ook van buiten
kunt zien. Daarachter is het applicatielab, met
een zuurkast, een weegtafel, een grote werktafel met apparatuur voor met name titraties en
ionchromatografie, en een natte plek waar ook
(handmatig) de vaat wordt gedaan.
Een prominente plek is er voor het PureFlex
watersysteem voor de productie van ultrapuur

water. Van deze door Veolia Water
Technologies geleverde voorziening werd ook al op het oude lab
in Schiedam gebruikgemaakt. “De
nieuwste versie heeft als extra voordeel dat je er Metrohm-slangen op
kunt aansluiten. Voor de ionchromatograaf hebben we een eluentmodule, waarbij je het eluent kunt
produceren terwijl je aan het meten
bent. Omdat je die op het watersysteem van Veolia kunt aansluiten, is
je fles nooit leeg. Die combi tussen
het PureFlex watersysteem, de
eluentmodule en een IC wordt ook
in de markt verkocht, en is vooral
interessant voor de kleinere laboratoria, die geen eigen watersysteem
hebben”, vertelt Ruby.
Ultrapuur water is voor ionchromatografie essentieel, maar het is dan
tegelijkertijd wel zo efficiënt om
ook voor andere technieken gebruik
te maken van ultrapuur water. “Als
je chloride moet titreren, dan heb
je in je bekerglas al snel honderden
ppm’s of misschien wel grammen
per liter aan chloride. Als je datzelfde bekerglas later voor IC gebruikt,
en je wilt 5 ppb chloride bepalen,
dan moet je absoluut zuiver, goed
gereinigd glaswerk hebben. Je kunt
dat oplossen door voor de verschillende technieken apart glaswerk te
gebruiken. Maar dat is in een lab
als dit niet efficiënt. Nu kan ik na de
afwas alles naspoelen met ultrapuur
water, en dan is het altijd goed. Het
is verder ook heel gemakkelijk. Het
systeem zit gewoon aangesloten
op kraanwater. Zodra er 1 liter is
afgetapt, vult hij het reservoir van 7
liter automatisch bij. Er is dus altijd
ultrapuur water!”
I N F O R M AT I E
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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.
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Preparatieve
chromatografie
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Instrumentatie
voor thermische
analyse

De Gilson PLC Purification Systems vormen een serie
opzuiveringsmachines voor preparatieve HPLC, flash- en
CPC-kolommen. Ze integreren de preparatieve chromatografiecomponenten in één instrument, en bieden
daarmee een flexibele en veilige, geautomatiseerde
oplossing in een stand-alone systeem met vele mogelijkheden. Er zijn drie modellen:
• PLC2050: 50 ml/min, 300 bar; zuiveren van 50-500
mg bij gebruik van HPLC.
• PLC2250: 250 ml/min, 230 bar; zuiveren van 1002000 mg bij gebruik
van HPLC of 4-30 g
bij gebruik van flash.
• PLC2500: 500 ml/
min, 110 bar; zuiveren van 250-4500
mg bij gebruik van
HPLC of tot 1,2
kg bij gebruik van
flash.

Salm en Kipp heeft vanaf dit jaar de Beneluxvertegenwoordiging van Setaram Instrumentation, de Franse fabrikant van hoogwaardige instrumentatie voor thermische
analyse. De productlijn van Setaram omvat instrumenten voor diverse vormen van
calorimetrie en thermische analyse, met unieke precisieniveaus en mogelijkheden
voor onderzoek aan materialen onder de moeilijkste omstandigheden. Een voorbeeld
hiervan is de PCTPro voor de precieze bepaling van waterstofopslag in materialen die
de volgende generatie brandstofcellen zullen vormen. Ook zijn er instrumenten voor
microcalorimetrie die hebben bijgedragen aan unieke ontwikkelingen op het gebied
van voeding en TGA op hoge temperatuur voor de ruimtevaart. Setaram hecht grote
waarde aan het vinden van de beste oplossing voor iedere individuele probleemstelling, of dat nu is op het vlak van voeding, keramiek of energie of zelfs voor het internationale ruimtestation. Daarom staat achter de schermen bij Setaram een team van
ingenieurs en wetenschappers klaar, die helpen de beste methode te ontwikkelen
en te zorgen voor een grondige opleiding van gebruikers. De intensieve manier van
samenwerking met eindgebruikers en het grote belang van een goede after-sales
ondersteuning vormen belangrijke raakvlakken tussen Salm en Kipp en Setaram, die
beiden met vertrouwen uitkijken naar een langdurige samenwerking.

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

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

NIR-spectrometer voor de levensmiddelen- en diervoederindustrie
De ProxiMate is een robuust en kosteneffectief NIR-instrument dat
speciaal is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Dit komt ondermeer terug in de IP66 beschermingsclassificatie tegen water en stof. Ook is het instrument bestand tegen alle
gangbare reinigingsmiddelen. Het hygiënische, intelligent ontworpen
instrument is gebruiksklaar en maakt snelle analyse van monsters uit
vele verschillende productiestadia mogelijk voor kwaliteitscontrole of
procesoptimalisatie. ProxiMate is ook geoptimaliseerd voor eenvoudige bediening en kostenefficiënte monsterverwerking. Het systeem
biedt autokalibratiefuncties, speciale voorgeïnstalleerde kalibraties,
een intuïtieve touchscreeninterface en een gebruiksvriendelijk bedieningssysteem met een rapporteditor. ProxiMate is gestandaardiseerd
voor een naadloze integratie met andere Büchi productielijn- en
laboratorium NIR-instrumenten. Ook is het eenvoudig om data met
andere spectrometers uit te wisselen.
Met de ‘Down View’ optie voor monsteranalyse in open schaaltjes is
de ProxiMate geschikt voor gebruik in glasvrije productieomgevingen
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of voor de toepassing van grote monsterschalen voor producten met
een inhomogene verdeling. Het brede golflengtebereik van het apparaat maakt het mogelijk om NIR-onafhankelijke parameters te meten,
zoals kleur en mate van bakken of braden. Bovendien wordt hiermee
voor sommige parameters de kalibratienauwkeurigheid verbeterd.
ProxiMate voldoet aan de hoogste eisen van hygiënisch design, zo
is bevestigd door het levensmiddelenhygienebureau HALAG. De NIR-spectrometer
maakt een nauwkeurige meting van het
vet-, eiwit-, koolhydraat- en vochtgehalte
mogelijk voor toepassingen in de verwerking van zuivel, vlees, graan, eetbare oliën
en diervoeders.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com
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Nieuw lab Supertape staat
middenin de organisatie

Met de nieuwbouw van een productiehal en aanpalende kantoorruimte bij Supertape in Etten-Leur heeft het eveneens nieuwe,
door Köttermann ingerichte laboratorium een centrale plek in het
bedrijf gekregen. Hiermee wordt recht gedaan aan de spilfunctie van het
lab, dat zowel de QC/QA voor de productie van zelfklevende tapes uitvoert
als klant- en applicatiespecifieke producten ontwikkelt op dit gebied. De
zes labmedewerkers onder leiding van R&D-manager Marie-Anne Potters
vinden daarbij ook nog tijd voor research naar nieuwe lijmen.

J

e staat er waarschijnlijk nooit bij stil als je
een six-pack 1,5 liter flessen in je winkelwagentje zet. Dat het gewicht van bijna
tien kilo gewoon aan de kunststof draaghendel blijft hangen. Bij Supertape kijken ze daar
niet echt van op. De ontwikkelaar en producent
van zelfklevende tapes weet namelijk precies
waaraan de combinatie van drager en lijm moet
voldoen om een dergelijke draaghendel voor zes
flessen in krimpfolie goed te kunnen produceren,
efficiënt te kunnen verwerken in de verpakkingslijn bij de bottelaar en betrouwbaar toe te
passen in het logistieke traject van producent
naar consument.
Marie-Anne Potters, al meer dan 25 jaar werkzaam in de lijmindustrie. waarvan 12 jaar bij de
hoofdvestiging van Supertape in Etten-Leur, legt
uit wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een dergelijke zelfklevende tape.
“Alles begint bij de keuze van de lijm. Wij maken
gebruik van drukgevoelige lijmen op basis van
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synthetische rubbers. Door te variëren met de
verschillende monomeren waaruit de blokpolymeren kunnen bestaan, kan je komen tot lijmen
met een bepaalde cohesie en adhesie. Rubbers op
zich kleven niet. Daarvoor moet je er nog harsen
aan toevoegen,waar ook weer allerlei mogelijkheden voor zijn.Daarbij houdt het niet op. We
gebruiken ook nog verschillende additieven om
onder andere een betere verwerkbaarheid, resistentie tegen zonlicht en een betere thermische
belasting te realiseren.”
Supertape heeft inmiddels een omvangrijke
portfolio aan drukgevoelige lijmen op basis
van synthetische rubbers, die je als bolletjes in
een spreidingsdiagram kan weergeven met de
op de ene as de adhesie (kleefkracht) en op de
andere as de cohesie (interne sterkte). “Hierbij is
altijd sprake van een balans; je kunt niet én veel
adhesie én veel cohesie hebben. Dat is sowieso
voor het gros van de toepassingen niet werkbaar.
Vanuit de kennis van de eigenschappen van die in

de loop der jaren zelf ontwikkelde
lijmen, bepalen we welke lijm het
meest geschikt is voor de combinatie met een bepaalde drager in
een bepaalde toepassing. Die keuze
is niet alleen gebaseerd op de belangrijke parameters als kleefkracht
en de interne sterkte, maar ook op
eigenschappen die met de verwerkbaarheid van de rollen tape (dus
de combi van drager en lijm) in de
productie van doen hebben, zoals de
afrolkracht en het snijgedrag.”

Klantspecifiek
Met één generiek product voor toch
wel iets specifieks als de draaghendel ben je er niet. “Het kan dat
bottelaar A werkt met een bepaalde
shrink-film en dat bottelaar B een
project heeft om de shrink-film
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In het nieuwe door Köttermann ingerichte laboratorium van Supertape in Etten-Leur vinden vooral fysische testen plaats.

30% dunner te maken. Dat kan een
implicatie hebben voor ons product.
Bovendien hebben niet alle bottelaars dezelfde machines. De ene
machinefabrikant drukt de tape op
een andere manier aan dan een andere; bij sommigen is dat door een
fysieke kracht, bij anderen wordt
met lucht de tape erop geblazen.
Naast het plakken heb je ook het
afrollen. Bepaalde afrolkrachten
worden in de ene machine wel geac-
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cepteerd, maar een andere machine kan door een
andere opbouw alleen geschikt zijn voor lagere
afrolkrachten. Tenslotte kan ook de manier van
het aanbrengen van de hendel impact hebben. Er
zijn klanten die van tevoren de hendel aanbrengen en dan de shrink over de flessen trekken,
maar er zijn er ook die eerst de verpakking maken en dan de hendel eroverheen trekken.”
Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben op de produceerbaarheid. Iets waar klanten
zich niet altijd bewust van zijn. Zo kent MarieAnne een voorbeeld van een klant die plotseling

met de boodschap kwam dat de tape niet meer
goed plakte. “Wij vragen dan of er iets veranderd
is in het proces. De eerste reactie was van nee,
maar na doorvragen bleek dat ze een andere
leverancier hadden ingeschakeld voor de inkt,
die wordt gebruikt op de folie waarop wij ons
product moeten plakken. Wij hebben vervolgens
de nieuwe folie in het lab gecontroleerd op onder
meer de oppervlaktespanning. Die bleek veranderd, waardoor we moesten overschakelen naar
een net iets andere type lijm om weer de juiste
➞
kleefkracht te krijgen.”
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Aan een op de voorgrond deels zichtbare bureautafel met flexplekken kunnen de analisten resultaten uitwerken; de werktafels worden alleen gebruikt om te testen.

Multifunctioneel lab
Bij het snel kunnen opvolgen van klantvragen
als die uit het voorbeeld van Marie-Anne speelt
het laboratorium een belangrijke rol. “Dit past
bij het klantgericht onderzoek, waarbij we in
samenspraak met de klant en onze collega’s
van verkoop toepassingen ontwikkelen. In een
dergelijk traject is veel overleg en uitwisseling
van expertise. De klant brengt vaak het dragermateriaal in (bijvoorbeeld een plastic folie),
waarbij wij dan de lijm zoeken die het beste bij
de combinatie van drager en toepassing past. Belangrijk hierbij is dat wat betreft het uiteindelijke
product (drager plus lijm) ons lab en het lab van
de klant op één lijn zitten. Dat doen we door in
beide laboratoria de relevante testen uit te laten
voeren, en die vervolgens te correleren’, aldus
Marie-Anne Potters.
Die testen zijn vooral fysische testen, zoals kleefkracht (standaard op een roestvrijstalen drager,
maar naar klantwens ook op ander materiaal),
rek, afrolkracht, treksterkte, aanvangskleefkracht, afschuifweerstand en lijmopdracht (de
hoeveelheid lijm die is opgebracht). De testen
vinden veelal plaats op basis van testmethoden
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van Avera, de beroepsorganisatie van Europese
tapeproducenten, maar ook volgens DIN of
ASTM.
Dezelfde testen worden gedaan in het kader van
de dagelijkse kwaliteitscontrole van de productie. Hiervoor worden aan de machines monsters
verzameld, die naar het laboratorium worden gebracht. Daar worden ze gesneden (het zijn rollen)
en getest om te kijken of productie voldoet aan
de vooropgestelde specificaties. Bij QC vinden
ook klantspecifieke testen plaats, omdat er dikwijls een certificaat moet worden geleverd aan
de klant, waaruit blijkt dat het product voldoet
aan de afgesproken specificaties. Vaak worden
die testen uitgevoerd op de substraten van de
klant. Al naar gelang de batchgrootte wordt er
steekproefsgewijs getest: bij productie van één
rol wordt uiteraard die rol getest; zijn het er bijvoorbeeld 50 in een week, dan gaan er dagelijks
monsters van een of meerdere willekeurige rollen
naar het lab.

Flexibele taakverdeling
Van de zes laboratoriummedewerkers werken er
twee dedicated voor QA/QC en vier voor R&D,

met de nadruk op de ‘D’ voor het
klantspecifiek ontwikkelwerk. De
dynamiek in het lab vraagt dat er
flexibel met die indeling wordt omgegaan. “Er wordt regelmatig voor
elkaar ingesprongen, bijvoorbeeld in
het geval van vakanties, ziektes of
drukke periodes. Daarbij hebben we
als stelregel dat QC altijd voorrang
heeft: met een bijna continuproductie is het essentieel dat de machines
blijven draaien. Daarnaast worden
vanuit het lab zo snel als mogelijk
klantvragen en applicatieprojecten opgepakt, waarbij we ook het
meer langetermijn onderzoek naar
nieuwe lijmen en formuleringen niet
uit het oog verliezen. Omdat er bij
QC en R&D dezelfde testen worden
uitgevoerd, kunnen de medewerkers
elkaar gemakkelijk vervangen”,
aldus Marie-Anne Potters.
Wat daarbij ook meespeelt is dat
ze nu werken in één open laboratoriumruimte, waar het gemakkelijk
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Supertape
Supertape, dat in 2018 een omzet draaide van ongeveer € 65 miljoen,
produceert met ruim 200 medewerkers een breed assortiment aan tapes,
waarbij de toegepaste drukgevoelige lijmen zijn gebaseerd op synthetische rubbers. Het bedrijf heeft vier businesspijlers:

• Verpakkingstapes voor het sluiten van dozen.
• Tapetoepassingen voor (hersluitbare) verpakkingen van bijvoorbeeld
vleeswaren, tortilla’s of kaas. Basis hiervoor zijn voedselveilige lijmen.
Hiervoor is de fabriek in Etten-Leur sinds 2012 ISO-22000/HACCP-gecertificeerd. Een deel van de lijmen is ook geschikt voor direct voedselcontact. Supertape heeft ook een voedselveilige ducttape ontwik-

keld voor voedselproducerende bedrijven. Die nemen namelijk vaak
monsters uit big bags en moeten die zakken daarna dichtplakken. Ook
dit moet op een voedselveilig verantwoorde manier gebeuren.
• Industriële toepassingen, waarbij onder andere allerhande profielen
(hout, kunststof, metaal) worden voorzien van een dubbelzijdige foam-,
folie- of weefseltape. Een belangrijke afzetmarkt is de tentoonstellingsbouw, waarbij tapijt tijdelijk wordt vastgelegd met dergelijke tapes.
• Tapes voor de bouw en de doe-het-zelf zaken, met name ducttape en
montagetapes. In tegenstelling tot de drie andere productgroepen worden de bouw- en de doe-het-zelf-tapes onder private level verkocht.

De Exploris zuurkasten
van Köttermann gebruiken
weinig energie en zuigen
weinig lucht af. Als je er een
tijdje niet werkt, sluit de ruit
Voor iedere test is een aparte werktafel gereserveerd.

communiceren is. Die is er met de nieuwbouw
behoorlijk op vooruitgegaan. “In het oude lab,
dat een beetje achterin het gebouw was verstopt,
hadden we een grote niet-geconditioneerde
ruimte waar de labmixer en de pilot coater
stonden. Daar maakten we prototypes en konden
de mensen aan de tafels wat snijwerk doen. In
een kleinere ruimte, die wel was geconditioneerd
op de voor de testen vereiste 22 °C en 50%
luchtvochtigheid, werden alle testen uitgevoerd.
In de nieuwe situatie heeft het lab een centrale
plek in het gebouw gekregen, met uitzicht op de
productiehal. In dit geval is het hele laboratorium
geconditioneerd, wat het werken een stuk aangenamer maakt. De labmixer en de pilot coater,
die veel warmte genereren, zijn in een aparte
ruimte geplaatst.”

Overzichtelijk
De analisten zijn er ook qua werkplek flink op
vooruit gegaan. Waar ze in de oude situatie geen
eigen bureau, maar alleen een stoel aan een
werktafel hadden, is er nu een grote bureautafel
met flexplekken en worden de werktafels alleen
gebruikt om te testen.
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automatisch.

In combinatie met het laboratoriummeubilair
van Köttermann resulteert dit een overzichtelijker geheel, waarin het veel rustiger werken is.
Marie-Anne Potters, die op basis van een artikel
uit LabVision de eerste contacten legde met de
laboratoriuminrichter, geeft aan dat met name
de kwaliteit van de metalen afwerking en de
flexibiliteit van het systeem (je kunt de opstelling
gemakkelijk aanpassen als je iets wil veranderen)
de doorslag hebben gegeven om voor Köttermann te kiezen. “Wij hadden op voorhand al
met de medewerkers een plan gemaakt, waar de
aparte werktafels en de wens van één grote ruimte al in stonden. Köttermann heeft dit getoetst
op onder meer logische looproutes en heeft daar
verder weinig aanpassingen in hoeven te maken.
Ook de implementatie verliep soepel. Waar we
ook blij mee zijn, zijn de twee Exploris zuurkasten, die weinig energie gebruiken en weinig lucht
afzuigen. Als je er een tijdje niet werkt, sluit de
ruit automatisch, wat verder bijdraagt aan de
rust in het lab.”

hele verbetering voor de direct
betrokkenen, maar heeft ook een
positieve uitstraling naar de rest
van het bedrijf. “Door de plek waar
we nu zitten is er veel directer
contact met collega’s van productie
en verkoop. Die beseffen daardoor
ook steeds meer dat het lab een
visitekaartje is van de expertise
van ons bedrijf. Klanten kwamen
al graag kijken naar het soort
testen dat we uitvoeren en hoe
we dat doen. Soms zelfs voerden
we samen met labspecialisten van
de klant correlatietesten uit. Met
het nieuwe lab zal dat alleen maar
meer worden!”

Visitekaartje

Supertape
www.supertape.nl

Het nieuwe laboratorium is niet alleen een

I N F O R M AT I E

Köttermann
www.kottermann.com

■
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Medische zorg

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

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

•
•
•
•
•

Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
Veiligheidsproducten en trainingen
Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
Cryogene installaties en projecten
Engineering, onderhoud en 24-uurs
back-up service
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GC-oplossing voor
snelle analyse van raffinaderijgassen
Raffinaderijgas wordt typisch verbruikt als een brandstofgas. Omdat raffinaderijgas een mengsel is van de lichtste koolwaterstofstromen die tijdens raffinaderijprocessen worden gegenereerd, is het essentieel om de samenstelling ervan te bepalen.
Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) heeft een nieuwe GC-oplossing ontwikkeld voor de snelle
analyse van raffinaderijgassen. In slechts 9 minuten bepaalt de DVLS Fast Refinery Gas Analyzer
(RGA) het koolwaterstofgehalte, permanente gassen en waterstofsulfide in raffinaderij- en
vloeibaar gemaakte gassen. Het RGA-systeem is gebaseerd op de Agilent 7890B GC geconfigureerd met drie verschillende kanalen, speciale kolommen, kleppen, een inlet en drie detectoren.
Dankzij de ‘multi-channel’ configuratie van de RGA kunnen de gasmonsters tegelijkertijd in de
afzonderlijke kanalen worden geïnjecteerd:
• Het FID-kanaal bepaalt de C1-C5 en C6+ groep.
• Het Back TCD-kanaal scheidt zuurstof/argon, stikstof, koolmonoxide, koolstofdioxide en
waterstofsulfide.
• Het Aux TCD-kanaal bepaalt helium en waterstof.
De RGA is ontworpen met een ‘side carrier’,die is voorzien van verwarmde zones die de kranen
en kolommen bevatten. Dit unieke ontwerp vermindert de uitvaltijd van het systeem tijdens
de periodieke regeneratie van de scheidingskolom. Verder voldoet de RGA aan de verschillende
standaard testmethoden van ASTM, DIN, EN, IP, ISO en UOP om de samenstelling van de raffinaderij en vloeibaar gemaakte gassen te bepalen.
De GC wordt bestuurd door Agilent OpenLab-software. De DVLS PetroReporter-software automatiseert alle aspecten van de kalibratie, gasanalyse en de rapportage van gasberekeningen
zoals BTU of calorische waarde, emissiefactor, koolstofgehalte, molaire massa en relatieve dichtheid.
Vraag voor meer informatie de brochure aan bij Da
Vinci Laboratory Solutions via marketing@davinci-ls.
com of bel Da Vinci op 010-258 18 70.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
marketing@davinci-ls.com
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Cel- en
weefselkweek
is rocking
In april introduceerde Greiner BioOne de CELLSTARS. Gebaseerd op
de merknaam CELLSTAR van de voor
cel- en weefselkweek verschillend
behandelde TC
flessen, de
AutoFlask,
petrischalen
en multiwell platen.
Ieder product
kreeg zijn eigen karakter
en zo bestaat
de rockband
inmiddels uit TC Tyler, Sophisticated Sophie, Suspension Sam, Adam
Automation, Danny Dish, en Bonnie
en Johnny Six Well. Op onze diverse
social media kanalen komen deze
karakters terug onder de naam
#cellstars.
Kijk, luister en Rock!
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info.nl@gbo.com

Pipetdiagnose en -service
Gilson is RVA-geaccrediteerd en kan onderhoud verrichten aan alle merken pipetten. Het bedrijf heeft
een eigen servicecentrum in Den Haag, maar biedt
ook de mogelijkheid tot service op locatie. Dit voor
de gehele Benelux.
Daarnaast biedt Gilson een gratis pipetdiagnose aan.
Tijdens deze diagnose worden pipetten op locatie
door een Gilson servicespecialist gecontroleerd op
de belangrijkste mechanische onderdelen, die van
essentieel belang zijn voor het goed functioneren van
de pipet.
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Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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VEILIGHEID

Veilig handmatig tappen
van vloeibare stikstof
Het handmatig openen van de kraan op de druktank om vanuit drukvaten handmatig vloeibare stikstof af te tappen is nog dagelijkse
praktijk in vele laboratoria. Dit is weliswaar een goedkope werkwijze,
maar die is zeker niet 100% veilig. Door de stikstofvoorziening uit te breiden
met een dodemansknop en/of vulkast voorkom je dat de kraan ongewild open
blijft staan en verbeter je de veiligheid voor de laboratoriummedewerkers.

V

andaag de dag wordt er nog vaak vanuit drukvaten
handmatig vloeibare stikstof afgetapt door handmatig de kraan te openen op de druktank. Dit is een
goedkope maar zeker niet 100% veilige manier om
de vloeibare stikstof af te tappen. In geval van een calamiteit,
waarbij de primaire reactie vaak wegrennen is, zal de kraan
namelijk onbeheerd open blijven staan. Met als gevolg dat alle
vloeibare stikstof, die nog in de tank zit, de ruimte instroomt.
Dit brengt niet alleen risicovolle situaties met zich mee, zoals
verstikkingsgevaar, maar kan ook leiden tot een flinke beschadiging van de vloer.

Dodemansknop
De kans op ongewenst wegstromen van vloeibare stikstof
kan eenvoudig worden weggenomen met een zogenaamde
dodemansknop. Met deze betaalbare aanpassing aan de
installatie kan er alleen vloeibare stikstof uit de tank stromen
zolang als je de drukknop blijft indrukken. Laat je de knop los,
dan wordt direct de kraan afgesloten zodat er geen vloeibare
stikstof meer uit de druktank loopt. Deze toepassing is op
alle druktanks toepasbaar en kan ook achteraf op bestaande
druktanks worden gemonteerd.
De dodemansknop kan ook worden gebuikt in combinatie met
een handafnameslang met handvat en fasescheider voor het
vullen van op de grond staande dewar schenkvaten of dryshippers tot een inhoud van circa 50 liter.

Vulkast
Een oplossing, die aanvullend is op de dodemansknop, is een
roestvrijstalen vulkast met lekbak en een plexiglas deur. Deze
oplossing is vooral geschikt voor het handmatig afvullen van
kleine open dewars tot 6 liter. In deze situatie hoef je niet
meer met een slang met handvat een kleine dewar die op de
grond staat te vullen. De lekbak voorkomt dat de vloer kan
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beschadigen. In sommige gevallen kan je ook gebruik maken
van een afvoer voor de gassen die vrijkomen bij het vullen. Je
kunt er ook voor kiezen om deze direct via een afzuigkanaal af
te voeren.
Het aftappen in de vulkast kan verder beveiligd worden met
een deurschakelaar. Deze voorkomt dat het aftappen wordt
gestart zonder dat de deur is afgesloten.
De vulkast is ook beschikbaar op een roestvrijstalen frame,
al of niet verrijdbaar, zodat je deze opstelling ook (semi) verplaatsbaar kan maken. Dat is vooral handig als je qua ruimte
wat krap bemeten bent en je niet altijd vloeibare stikstof
hoeft af te tappen.
De vulkast kan ook worden gecombineerd met de dodemansknop voor het afvullen van dewars tot 50 liter op de vloer. Op
die manier zijn alle aftapmogelijkheden optimaal beveiligd.

Beveiliging door vulautomaat
Indien de druktank, die de aftap verzorgt, in een vaste opstelling staat en continu met bijvoorbeeld een vacuümgeïsoleerde
leiding verbonden is met een vloeibare stikstofbron, kan met
een CryoSafe vulautomaat het afvullen van de druktank zelf
ook volledig geautomatiseerd en optimaal beveiligd worden.
De CryoSafe is een volautomatisch vulsysteem voor een drukvat. Het vullen gebeurt volautomatisch en wordt aangestuurd
door de niveaumeting en/of een timersetting. Indien geplaatst
in een cryobiobank functioneert dit vulsysteem alsof het een
biologisch opslagvat is en kan het meelopen in de afgas en
een simultaan (cascade) vulsysteem. Op die manier kan je een
optimaal rendement halen uit je stikstofverbruik.
De CryoSafe is optioneel voorzien van een blokkeerknop om
alle functies tijdelijk uit te schakelen. Dit maakt het mogelijk
om met een computervriezer te werken zonder dat de invriescurve beïnvloed wordt. Omdat er vloeibare stikstof wordt
gevuld of getapt, waarbij drukschommelingen worden voorko-
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De kans op ongewenst wegstromen van vloeibare stikstof kan eenvoudig worden weggenomen met een zogenaamde dodemansknop. Met deze betaalbare
aanpassing aan de installatie kan er alleen vloeibare stikstof uit de tank stromen zolang als je de drukknop blijft indrukken.

men, gaat dit op tijd waardoor alles na een vooraf ingestelde
tijd weer in normale functionaliteit terug keert.

Groeiend veiligheidsbewustzijn
De combinatie van een drukvat met CryoSafe en dodemansknop en/of vulkast wordt steeds meer in de praktijk toegepast, zowel bij nieuwe als bestaande installaties. Met een toenemend veiligheidsbewustzijn zijn eenvoudige en betaalbare
oplossingen, die bijdragen aan een betere beheersing van de
stikstofstroom, en daarmee de veiligheid, gewild. Belangrijk
is en blijft om ondanks die extra veiligheidsvoorzieningen
veiligheidsartikelen zoals cryogene handschoenen, schort, bril/
masker consequent te blijven gebruiken. Wat dat betreft is
zuurstofdetectie voor het beveiligen van de ruimte ook geen
overbodige luxe.

Een oplossing, die aanvullend is op de dodemansknop, is een roestvrijstalen
vulkast met lekbak en een
plexiglas deur. Deze oplossing is vooral geschikt voor
het handmatig afvullen van

Cryo Solutions
www.cryosutions.nl
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kleine open dewars tot 6
■

liter.
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1/3 OFF
NEW BENCHTOP INSTRUMENTS
IMPROVE LAB EFFICENCY AND
PRODUCTIVITY
Featuring a variety of advanced technologies for mixing,
temperature control and centrifugation of samples, these
cost-effective instruments provide increased flexibility and
accuracy for a variety of techniques.
Gilson’s benchtop instruments are the perfect complement to
any lab workflow and our pipetting systems.

• 3 year warranty • Cost effective
• Small footprint • Gilson’s robustness & reliability

QUOTE OFFER CODE: 19BEN33D
Order Online: www.gilson.com/promotions
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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

Drukverdeler voor SPE
De Aspec Positive Pressure Manifold drukverdeler voor vaste
fase-extractie (SPE) biedt uniforme en consistente flowsnelheid voor de clean-up van monsters met lage of hoge viscositeit, waardoor de reproduceerbaarheid en recovery wordt
verbeterd. Het apparaat is geschikt voor 1 ml, 3 ml en 6 ml
‘tabbed’ of ‘tabless’ kolommetjes en 96-wells platen.
De Aspec Positive
Pressure Manifold
drukverdeler voorziet
in een kosteneffectieve benadering van
automatisering voor
klinische, forensische
en voedsel testlaboratoria. Het is ook
een ideale keuze voor
SPE clean-up voorafgaand aan LC-MS
voor bioanalyse.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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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

Homogeniseren van voedingsmonsters
De Grindomix molen GM 200 voor het
homogeniseren van volumes tot 700 ml
van voedingsmonsters is volledig herzien.
Dankzij de krachtige aandrijving van
1000 W en de innovatieve boost-functie,
is de molen krachtig genoeg om zelfs
moeilijke monsters zoals taai vlees zeer
snel (binnen enkele seconden) en efficiënt
te homogeniseren. De boost-functie met
14.000 rpm vereenvoudigt verkleining
van vezelachtige en plakkerige monsters De GM 200 wordt bediend via
een gebruiksvriendelijk 4,3’’ touch-screen en maakt opslag mogelijk
van acht SOP’s en vier programmareeksen.
De GM 200 is de eerste Retsch molen die directe toegang biedt tot de
nieuwe MyRetsch webportal met een schat aan product- en toepassingsgerelateerde informatie zoals maalprotocollen, video’s, bedieningshandleidingen, tips & tricks. De gebruiker hoeft alleen de QR-code
op het display te scannen om toegang te krijgen.
Verder Scientific Benelux
www.verder-scientific.com
info@verder-scientific.nl
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BLIKVANGERS
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Agilent GC/MS en GC’s on sale

Benchtop instrumenten

Uit haar demonstratievoorraad biedt Da Vinci Laboratory
Solutions diverse Agilent 7890 GC’s en een Agilent 5977B
MSD-instrument aan tegen een aantrekkelijke prijs. De
Agilent 7890B GC is gebaseerd op meer dan 40 jaar ervaring
binnen de gaschromatografie; de geavanceerde functies zorgen voor een hogere productiviteit en betrouwbaarheid.
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.

Gilson introduceert een nieuwe reeks benchtop instrumenten.
Met een verscheidenheid aan geavanceerde technologieën
voor mengen, temperatuurregeling en centrifugeren van
monsters bieden deze kosteneffectieve instrumenten meer
flexibiliteit en nauwkeurigheid voor een grotere efficiëntie en
productiviteit in het laboratorium.
De promotie-actie van 35% korting op de aanschaf van
een nieuw benchtop instrument (zie ook de advertentie op
pagina 50) geldt voor de volgende types:
• Centry 117 microcentrifuge
• Centry 101 plaatcentrifuge
• Digitale droogbad incubator
• Digitale hotplate schudder
• Digitale mini incubator
• Mini vortex mixer
• Vortex mixer
• Roto-mini plus

Heeft u interesse? Neem dan
contact op met Da Vinci Laboratory Solutions op +31-(0)10 258
18 70.

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

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Magazijnopruiming labapparatuur
Salm en Kipp maakt ruimte voor nieuwe producten in haar
magazijn. Daarom biedt zij laboratoriumapparatuur uit voorraad aan voor echt lage op=op prijzen. Het betreft overjarige,
gebruikte en showmodellen van stoven, centrifuges, vortexmengers, printers, pipetten, flowkasten, autoclaven en veel
meer. Op de website www.salmenkipp.nl staat een overzicht.
U kunt ook contact
opnemen met de
afdeling Customer
Support op 0346 26
90 90.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Profiteer snel van
de superlage prijzen
op een groot aantal
voorraadmodellen,
want op=op.

Cryo Solutions heeft een uitgebreid pakket aan producten
voor persoonsveiligheid. Deze producten zijn beschikbaar
als een set in een handige opbergkoffer (CryoKit). De set
bestaat uit een paar cryogene handschoenen (een aantal
soorten dunnere handschoenen met meer grip en handschoenen met leer voor het meer robuustere werk), schort,
gelaatsscherm en overschoenen. Deze sets kunnen dan
worden uitgebreid met een draagbaar O2 alarm (CryoKit+)
en ook met een Cryo handdoek (CryoKit deluxe). Overschoenen, gelaatsscherm, bril en schort zijn uiteraard ook
los verkrijgbaar.
Lezers van LabVision kunnen profiteren van een speciale
aanbieding voor de CryoKit deluxe set, voor € 595 (excl.
BTW). Vermeld bij je bestelling LABVISION voor deze
speciale prijs.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl
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Accuraat pipetteren voor een zacht prijsje
De Macroman pipetcontroller is geschikt voor alle plastic en serologische pipetten van 1 tot 100 ml. De continu regelbare snelheid kan
worden opgevoerd tot 25 ml per vier seconden. De milieuvriendelijke NiMH-batterij staat garant voor acht uur gebruik. De dosering kan nauwkeurig en vlot worden geregeld op basis van dropby-drop, zwaartekracht-modus of gemotoriseerde snelheid. De
controller is eenvoudig
te onderhouden. Alle
onderdelen die in
contact komen met
vloeistoffen zijn autoclaveerbaar. Het filter
en de batterijen zijn
simpel te vervangen.
De serologische
pipetten zijn steriel,
non-pyrogeen en
gecertificeerd vrij van
detecteerbare Rnase/
DNase. De polyester
fiber plug biedt een hoog-niveau bescherming tegen ‘over-pipetteren’ en vervuiling.
Promotie: op de aanschaf van zowel de Gilson Macroman als de
serologische pipetten ontvang je een korting van 25%.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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Pipetteren
van lastige
vloeistoffen
De Microman E is mede
dankzij een comfortabele
vingerhaak geschikt voor
het ergonomisch pipetteren van probleemvloeistoffen. De pipet levert
grootse prestaties bij
het pipetteren van lastige vloeistoffen en werkt
daarbij even gemakkelijk
en comfortabel als een
reguliere Pipetman. Niet
in de laatste plaats door
Quicksnap, een functie
die de tip makkelijk op de
Microman E plaatst.
Koop de Microman E en
ontvang 35% korting.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Vloeibare stikstof (druk)vaten
-30 °C vriezer met
korting
PHC Europe biedt de MDFMU500H-PE -30 °C vriezer nu
aan met een aantrekkelijke
korting.
Deze vriezer heeft een inhoud
van 482 liter.
Interesse? Vraag dan nu, onder
vermelding van LABVISION, een
offerte aan.
Wees er snel bij, want deze actie
geldt zolang de voorraad strekt.
Op = op!
PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical/
biomedical.nl@eu.phchd.com
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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.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl
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AGENDA

Gilson-trainingen bij BTF
Biotech Training Facility in Leiden en Gilson International werken samen op het gebied van trainingen over vloeistof handling,
zoals pipetteren en vastefase-extractie (SPE). Biotech Training
Facility (BTF) is een productiecentrum voor farmaceutische
opleidingen in een echte, real-life omgeving. De inrichting is
ook te gebruiken als ‘proeffabriek’ voor het testen van apparatuur en processen. BTF is volledig uitgerust met cleanrooms,
laboratoria en een technische ruimte vol met state-of-the-art,
gemakkelijk toegankelijke toepassingen.
De Gilson-trainingen die voor de komende tijd op het programma staan, zijn:
• 11 juni 2019: Vastefase-extractie (SPE). Deze cursus behandelt de verschillende stappen van de methode: conditioneren,
laden, wassen en elueren. Bij elke stap komen de uitdagingen
aan bod. Hoe zorg je bijvoorbeeld
voor een zo effectief mogelijke
interactie tussen het monster en de
media? Er is aandacht voor het type
monster dat wordt gebruikt. Serum
en plasma brengen bijvoorbeeld heel
andere uitdagingen met zich mee dan
urine. Tot slot wordt optimalisering
van de methodes behandeld. Hoe
kunnen de opbrengst en reproduceerbaarheid geoptimaliseerd worden?
Wanneer is handmatige uitvoering
de beste keuze en op welk moment
maak je het beste de stap naar automatische uitvoering? Wat zijn de voor- en nadelen?
• 18 juni 2019 : Troubleshooting – Eerste hulp bij pipetteren.
Bij accuraat en reproduceerbaar pipetteren komt vaak veel
meer kijken dan men op het eerste oog verwacht. Hoe komt
het bijvoorbeeld dat de analyseresultaten per medewerker
verschillen? Worden de kalibratiecertificaten juist geïnterpreteerd? Wat staat er precies in de norm en hoe wordt
deze toegepast? Worden er geschikte pipetten gebruikt bij
applicaties? Bij deze laagdrempelige workshop kun je in een
praktische setting antwoorden krijgen op alle vragen die je
hebt over pipetteren.
• 24 september: Automatiseren van pipetteren. Vaak is automatisering nodig omdat handmatig pipetteren teveel tijd
in beslag neemt of de werkomstandigheden van analisten
onder druk zet. Daarnaast is het voor sommige bedrijven
noodzakelijk om testresultaten aantoonbaar aan een monster te kunnen koppelen. De reden voor automatisering
geeft vaak al richting aan de keuze voor een geschikte oplossing. Tussen handmatig pipetteren en volledige automatisering ligt namelijk een verscheidenheid aan hybride vormen.
De beste oplossing is afhankelijk van de situatie en vereisten
op het laboratorium. Deze workshop behandelt de verschillende automatiseringsvormen en wat er komt kijken bij de
implementatie van (semi-)automatisering. Alle handvatten
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die je nodig hebt om de omschakeling succesvol te maken,
passeren de revue. Een en ander is toegespitst op deze drie
onderwerpen: geïntegreerde workflow, kwaliteit binnen
vloeistofverplaatsing en verbruiksartikelen (consumables).
www.biotechtrainingfacility.com
www.gilson.com

Labtech voor dummies
Weet de receptioniste wat pipetteren is? Heeft de HRM-manager zich al eens verdiept in de microbiologie? En wat kan de
boekhouder vertellen over chromatografie? De workshop ‘Laboratoriumtechnologie voor Dummies’ biedt iedereen die niet
of zijdelings met laboratoriumtechnologie te maken heeft een kijkje in
de keuken van het laboratorium.
De door FHI-branche Laboratorium
Technologie en HAN Hogeschool
georganiseerde workshop vindt
plaats op 27 juni 2019 bij de HAN
Hogeschool in Nijmegen. De praktijkworkshop is opgesplitst in vier
workshops van ruim een uur, die
bestaan uit een inhoudelijk en praktisch gedeelte. De onderwerpen zijn: klinische chemie/hematologie (bloedonderzoek),
analytische chemie (chromatografie), microbiologie (antibioticumtest) en moleculaire biologie (DNA-onderzoek).
De kosten bedragen €375 voor FHI-lidbedrijven; niet-leden
betalen €475.
www.fhi.nl

Labanalyse 2019
Op7 november 2019 vindt het LabAnalyse event plaats in De
Kuip in Rotterdam. Centraal staat kennisuitwisseling rondom
actuele analysemethoden binnen diverse laboratoria. Dit
gebeurt in een uitgebreid conferentieprogramma en via een
informatiemarkt met vooraanstaande leveranciers en aanbieders
van analyseapparatuur, reagentia,
laboratoriumbenodigdheden en
overige analyseproducten. Het
conferentieprogramma is gericht
op (petro)chemie en food & feed,
en geeft een goed beeld van algemene ontwikkelingen en de
nieuwste analysetechnieken in diverse laboratoria. Een kijkje
in de keuken bij andere labs biedt inspiratie en nieuwe ideeën
voor het analyseren.
www.labanalyse.nl
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Extraction Solutions
New generation of extraction systems to meet all your needs:
∙ High performance extraction for widest application range
∙ Speed up extraction thanks to fully automated systems
∙ Multitasking: Six distinct extraction positions enable individual
process control and simultaneous operation of different
extraction methods
∙ Maximize safety for you and your analytes
Improve your extraction - make it fast AND flexible!

ECM
www.buchi.nl / www.buchi.be
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