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milieu-analyse

De ‘rat race’ tussen product- en 
methode-ontwikkeling

De analytisch chemici van TNO in Utrecht houden 
zich meer en meer bezig met nieuw opkomende 
risicostoffen zoals nanodeeltjes en nitro-PAK’s. 
Door (genormeerde) meetmethoden te ontwikkelen 

kunnen de risico’s voor 
mens en milieu beter in 
kaart worden gebracht.

biofarmacie

Het geheim van een goede CRO
Sinds twee jaar timmert Batavia Bioservices flink aan 
de weg als ‘contract research organisatie’ (CRO) voor 
biologische medicijnen. Meedenken met de klant en 
continu innoveren staan volgens CEO Menzo Havenga 

aan de basis van het 
succes van dit jonge 
bedrijf.

at your service

Onderhoud en kalibratie 
van pipetten
De toenemende bewustwording over 
kwaliteitswaarborging in laboratoria leidt 
tot een groeiende vraag naar onderhoud 
en kalibratie van pipetten. Dit brengt veel 

vragen met zich mee omdat duidelijke richtlijnen of 
standaarden ontbreken.

nanomaterialen

Werken aan 
nanopoeders: 
zuurstof buiten 
de deur!
De Luikse vestiging van Sirris kan als één van 
de weinigen op laboratoriumschaal nanopoeders 
reproduceerbaar synthetiseren. Vanwege de 
uiterst explosieve materialen waarmee wordt 
gewerkt vinden synthese en analyse plaats onder 
zuurstofloze en vochtarme omstandigheden.

laboratoriuminrichting

Sanquin bouwt en renoveert 
laboratoria aan Plesmanlaan
Bij Sanquin Bloedvoorziening gaan de bouw- en 
renovatiewerkzaamheden gestaag door. Sinds enkele 

maanden is het nieuw 
stamcellab in gebruik en de 
ruwbouw van het nieuwe 
research lab is inmiddels 
gereed.

monstervoorbewerking

Uniforme wijze van 
malen aan basis 
van mondiale NIR-
analyse
MasterLab in Boxmeer 
coördineert de laboratorium-

activiteiten binnen de ‘Animal Nutrition’ divisie van 
moederbedrijf Nutreco. Het lab voert een groot aantal 
analyses uit, waaronder natchemisch en NIR. Een 
uniforme wijze van het malen van de monsters is 
essentieel voor deze analyses.

diagnostiek

LabNoord: ‘één van de medische 
labs die overblijven in Nederland’

Sinds ruim tien jaar vindt er bij de Noord-Nederlandse 
ziekenhuis- en huisartsenlaboratoria een stille revolutie 
plaats. LabNoord voert er inmiddels het grootste 
deel van de eerste- en tweedelijns bepalingen uit. 
Bestuursvoorzitter Peter Bijster licht de strategie van 
LabNoord toe.
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Grappig altijd, die heren en dames politici, die zo vaak met het vingertje wijzen naar de BV 
Nederland, dat de ondernemers onder ons op moeten staan om de kar te trekken. Om het 
zooitje dat zij er in eendrachtige samenwerking met de almachtige financiële instellingen 
van hebben gemaakt weer vlot te trekken.
Als ik op pad ben voor LabVision kom ik die ondernemers echter bij bosjes tegen. De één 
misschien succesvoller dan de ander, maar wel echte ondernemers, met hart voor de zaak, 
visie op de business en de gouden combinatie van slimheid (inhoudelijk & strategisch) en 
‘financial guts’.
Ook in deze LabVision is het weer prijs. Het verhaal over Batavia BioServices laat zien hoe je 
in amper twee jaar tijd vanuit het niets een CRO (contract research organisatie) kunt opzet
ten die grote biofarmaceutische bedrijven tot haar vaste klanten heeft. Uit het verhaal met 
CEO Menzo Havenga blijkt ook de visie, niet alleen voor de komende jaren, maar ook voor 
over een jaar of tien als de Aziaten het ons echt moeilijk gaan maken.
Met visie doorspekt is ook het verhaal van LabNoord. Die zijn al wat langer aan de gang 
en daar zie je al bijna het eindresultaat van een strategie die meer dan tien jaar geleden is 
ingezet. Hier komen ook weer andere ondernemerseigenschappen bovendrijven, als vast
houdendheid en doelgerichtheid. En die leiden tot succes, want in de regio is het nog het 
enige medische lab van betekenis dat door slim combineren van werk voor huisartsen en 
voor ziekenhuizen efficiënt en kosteneffectief kan werken. 
Overigens liet Havenga wel doorschemeren dat hij de biotech bedrijvigheid in Nederland 
er niet goed voor vond staan.Belangrijkste reden: de gebrekkige financiering van het gros 
van die bedrijven. Zodra management bijna van maand tot maand moet sprokkelen om de 
eindjes aan elkaar te knopen en krampachtig moet hopen op die ene deal is er geen focus 
meer op innovatie, op data genereren. Financiers vinden het pijnlijk om de stekker eruit te 
trekken in de hoop dat er nog wat uitkomt en blijven pappen en nathouden, waardoor er 
minder kapitaal beschikbaar is voor andere projecten.

Ligt hier misschien een rol voor de politici en de banken? Dan hebben we er tenminste nog 
wat aan.

Richard Bezemer, Hoofdredacteur LabVision

Een pakketje ondernemerschap
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Quality in your hands

BÜCHI Labortechnik GmbH
Hendrik-Ido-Ambacht
T. +31 78 684 94 29
netherlands@buchi.com

www.buchi.nl

In een modern laboratorium is het een uitdaging de tijd van monstername tot 
analyseresultaten zo ver mogelijk te reduceren. Na een oplosmiddelenextractie
volgt doorgaans het indampen van het extract. De combinatie van de SpeedExtractor 
met de parallelverdamper Syncore Analyst is hiervoor uitermate geschikt!

Na parallelle hogedrukextractie van 4 of 6 monsters met de SpeedExtractor 
kunnen tot 12 monsters gelijktijdig worden ingedampt met de Syncore Analyst. 
Door het gebruik van speciale glazen, in combinatie met een koelzone in het 
systeem, kan worden ingedampt tot een vast eindvolume van 0,3 of 1 ml.

Dankzij de compatibiliteit tussen beide systemen wordt het extract direct in de 
Syncore Analyst glazen opgevangen. Zo hoeft het extract niet meer te worden 
overgebracht waardoor arbeidstijd, de kans op contaminatie en fouten drastisch 
worden gereduceerd.

Syncore Analyst
SpeedExtractor &

Bezoek ons op stand 2-B2!

ANZ-EX-SY_LabVisin_210x297_NL.indd   1 02.02.12   15:22
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Retsch Benelux op 
volle kracht
Eind vorig jaar is Bastiaan 
Nelen in dienst getreden bij 
Retsch Benelux. Deze voor 
velen oude bekende brengt 
de ervaring en kennis van 
zaken waardoor Retsch de 
Nederlandse klanten nog 
beter van dienst kan zijn 
met applicatie-advies.
Contacteer hem vandaag 
nog via info@retsch.nl.
www.retsch.nl

Nanoporie sequencer
Oxford Nanopore is er in 
geslaagd om grote stukken 
DNA te sequencen terwijl 
je ze door een nanoporie 
trekt. De technologie gaat 
nog dit jaar commercieel, 
meldt de spin-off van Ox-
ford University. Het bedrijf 
gebruikt voor de poriën 
eiwitten, die vastzitten in 
een polymeermembraan. 
De trekkracht wordt ge-
leverd door een enzym en 
de basen worden uit elkaar 
gehouden door verschil-
len in geleidbaarheid. Een 
cartridge met een 96 wells 
sequencing-array, vloei-
stoffen en een chip die de 
geleidbaarheid meet, com-
pleteren het systeem. De 
cartridges passen in stapel-
bare ‘nodes’ die 2.000 na-
noporiën per stuk bevatten 
en enkele honderden kilo-
basen per seconde kunnen 
aflezen. Op dit moment 
leest het systeem nog 4 
procent van de basen fout 
af; dat moet terug naar 0,1 
tot 1 %.
www.nanoporetech.com

Analytisch chemici  
ontwikkelen SPR-biosensoren

Chemische vingerafdruk in 
biologische voeding

Wilfried Niessen, Jeroen Kool 
en Hubertus Irth van de VU 
(te zien op de foto) en Mi
chel Nielen en Teris van Beek 
(WUR) krijgen een subsidie van 
€ 800.000 van het NWO TASC, 
Technology Area Comprehen
sive Analytical Science and 
Technology (TA COAST). Hier
mee kunnen ze vier jaar on
derzoek laten doen door twee 
promovendi om nieuwe Sur
face Plasmon Resonance (SPR) 
biosensoren te ontwikkelen. 
Ook schaffen ze apparatuur en 
hulpmiddelen aan. Het pro
ject met het acroniem ‘SPRing’ 

(‘Surface Plasmon Resonance 
optical sensing’) focust op SPR
biosensoren die interacties tus
sen biomoleculen in oplossing 
met andere biomoleculen ge
immobiliseerd op goudopper
vlakken kunnen meten. 
De huidige SPRtechnologie 
heeft nadelen die kunnen va
riëren van gevoeligheidspro
blemen, grote onhandige ap
paratuur, lage meetsnelheden 
tot het slechts meten van één 
biologische interactie per keer. 
Door miniaturisering, multi
plexen en/of slim combineren 
van deze optische biosenso

ren met scheidingsmethoden 
kunnen meerdere stofgroepen 
tegelijkertijd op een snelle en 
eenvoudige manier worden ge
meten, ook buiten het labora
torium. Deze nieuwe generatie 
sensoren zullen gevoeliger en 
beter toepasbaar zijn voor het 
meten van vele (toxische) stof
fen in voeding, geneesmidde
len en het milieu. 
De onderzoeksgroep omvat ook 
zes partners uit het bedrijfsle
ven en instituten (Heineken, 
RIKILT, Synthon, Technex, Eu
roproxima en Waterproef) plus 
twee internationale bedrijven.

Het RIKILT gaat de komende drie jaar met an
dere Europese wetenschappers op zoek naar een 
unieke chemische vingerafdruk in biologische 
voeding. Het onderzoek vindt plaats binnen het 
EU project AuthenticFood dat onlangs van start 
is gegaan. In dit project gaan wetenschappers 
analysemethoden testen op hun vermogen au
thentieke biologische plantproducten te onder
scheiden van reguliere varianten, en deze metho
den doorontwikkelen. Deze methoden moeten 
producten die onterecht beweren biologisch te 
zijn, ontmaskeren zodat klanten erop kunnen 

vertrouwen dat het aanbod aan biologische pro
ducten ook echt biologisch is.
Het marktaandeel van biologische producten is 
de afgelopen tien jaar voortdurend in waarde ge
stegen. De prijs van biologische plantaardige pro
ducten is doorgaans hoger dan die van gangbare 
producten. Het aantal gevallen van fraude en on
juiste etikettering is echter groeiend en soms 
grootschalig. Als gevolg daarvan is er behoefte 
aan analysemethoden waarmee onderscheid kan 
worden gemaakt tussen biologische en gangbare 
voedingsproducten.

Wilfried Niessen, 

Jeroen Kool en 

Hubertus Irth.
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Jubileum RAAK op  
LabAutomation

Op 3 april 2012 neemt 
RAAK Lab Informatics deel 
aan LabAutomation 2012. 
Dit evenement valt samen 
met het 5-jarig jubileum 
van RAAK. Opgericht in 
april 2007 door Eric Kooij 
en Martijn van Raalte biedt 
RAAK nu al 5 jaar onder-
steuning aan analytische 
laboratoria bij het automa-
tiseren van onder andere 
methodes en bij datama-
nagement. Een andere 
belangrijke mijlpaal voor 
RAAK is de uitbreiding van 
haar diensten met de ont-
wikkeling van drivers voor 
chromatografie data sys-
temen (CDS). Zo kan men 
voor het realiseren van pro-
jecten, naast het gebruik 
van een aantal standaard-
producten zoals NEXXIS en 
LimsLink, direct een beroep 
doen op de ontwikkeling 
van maatwerk.
www.raakbv.com

Microbiologie &  
veiligheid

Door de Werkgroep Infec-
tiepreventie is de richtlijn 
‘Concept richtlijn “Micro-
biologisch veilig werken in 
diagnostische laboratoria’ 
op de website gezet en 
staat daarmee open voor 
commentaar. Dit commen-
taar kan worden ingeleverd 
tot 11 juni 2012 op stwip@
wip.nl.
www.wip.nl

NIR bij baby’s

Nieuwe test voor 
ziekte van Lyme

Het babylab van de Universiteit Leiden heeft als 
eerste in Nederland een NIRSscanner aange
schaft. Dit apparaat meet op een veilige en ver
antwoorde manier de hersenactiviteit van baby’s 
en jonge kinderen. ‘Tot nu toe konden we de her
senactiviteit van baby’s en jonge kinderen niet 
lokaliseren, omdat je ze niet zonder medische in
dicatie in een MRIscanner kunt leggen’, vertelt 
onderzoekers Claartje Levelt van het LIBC baby
lab. “Om een goede MRIscan te maken, moet de 
onderzochte persoon namelijk heel stil liggen. 
Dat kun je van baby’s en jonge kinderen niet 
vragen. Het alternatief zou zijn om te verdoven, 
maar dat doe je natuurlijk niet.”
De (functionele) NIRStechniek is een goed alter
natief voor MRI: het is stil, onschadelijk en laat 
beweging toe. De infraroodstralen van de NIRS 
kunnen door hemoglobine in het bloed worden 
geabsorbeerd. Activering van de hersenschors 
zorgt voor veranderingen in de concentraties van 
zuurstofarm en zuurstofrijk bloed, die door de 
mate van absorptie van het infrarode licht ge
meten kunnen worden. Door paren van kleine 
lichtbronnen en lichtdetectoren op verschil
lende plekken op de schedel aan te brengen, kan 
hersenactiviteit gelokaliseerd worden. NIRS is 
minder verfijnd dan MRI, en kan minder diep in 

de hersenen meten. “Maar omdat de schedel van 
baby’s en jonge kinderen dunner is dan die van 
volwassenen, kunnen we met behulp van NIRS 
toch een goed beeld krijgen van hun corticale 
hersenactiviteit”, zegt Levelt.

Bij veel patiënten met verden
king op de ziekte van Lyme 
wordt geen sluitend bewijs 
voor deze ziekte gevonden, 
omdat ze geen kenmerkende 
rode ring hebben gehad of om
dat er geen antistoffen worden 
gevonden. Deze patiënten heb
ben meestal klachten die bij de 
ziekte van Lyme, maar ook bij 
een andere aandoening kun
nen passen. Dat is een groot 
dilemma. Een test die met ze
kerheid vaststelt dat er in het 
verleden wel of juist geen be
smetting met de Lyme bacterie 
is geweest, kan duidelijkheid 
verschaffen.
De huidige serologische testen 
vormen een belangrijk onder

deel van de diagnose. Met die 
tests zoek je in het bloed naar 
antistoffen tegen de bacterie. 
Maar allerlei zaken, zoals een 
andere infectie of een reumati
sche aandoening, veroorzaken 
soms een positieve uitslag. An
dersom reageren antistoffen 
niet altijd goed. Bij patiënten 
met een complex ziektebeeld 
is zo’n testuitslag dus niet be
trouwbaar.
 
Onderzoekers van het UMC St. 
Radboud bedachten daarom 
een alternatief. Als het afweer
systeem met een ziekteverwek
ker in aanraking komt, slaat 
het meteen zijn identiteit op. 
Dan kan het de volgende keer 

sneller reageren. De nieuwe 
test is op dat principe geba
seerd, waarbij de onderzoekers 
precies weten welke stoffen de 
afweercellen in grote hoeveel
heden maken als ze opnieuw in 
contact komen met de Borrelia
bacteriën die Lyme veroorza
ken. In die zin is het dus een ge
heugentest voor afweercellen.
De aanpak lijkt veelbelovend. 
Bij de eerste patiënten met en 
zonder Lymeziekte kwam de 
test uitstekend overeen met de 
gestelde diagnoses. In samen
werking met het Amerikaanse 
Boulder Diagnostics wordt de 
test verder ontwikkeld. De test 
zal op zijn vroegst halverwege 
2013 beschikbaar zijn.
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LabNoord: 
‘één van de 
medische labs 
die overblijven 
in Nederland’
Sinds ruim tien jaar vindt er bij de Noord-Nederlandse 

ziekenhuis- en huisartsenlaboratoria een stille revo-

lutie plaats. LabNoord voert er inmiddels het grootste 

deel van de eerste- en tweedelijns bepalingen uit, en 

dat worden er alleen nog maar meer. Bestuursvoorzit-

ter Peter Bijster licht de strategie van LabNoord toe.

De roots van LabNoord liggen in een 
laboratorium dat bijna 55 jaar gele
den werd opgezet voor de huisartsen 

in de streek; een paar jaar later kwam daar 
de Trombosdienst bij. In de loop der tijden 
groeide het lab uit tot een organisatie die 
niet alleen laboratoriumonderzoek verricht, 
maar ook allerlei functieonderzoeken, zo
als ECG’s, botdichtheidsmetingen en echo’s. 
Daar kwam ook de ondersteuning bij in de 
vorm van eerstelijns diagnosebehandelcom
binaties (DBC’s), zoals diabetes, cardiovascu
lair risicomanagement en astmaCOPD.
“Vanuit dat brede pakket aan diensten voor 
de eerste lijn die we inmiddels voor de hele 
provincie Groningen, Zuidoost Friesland en 
de noordelijke helft van Drenthe verzorgden, 
groeide zo’n tien jaar geleden het besef dat we 
een soortgelijke aanpak ook voor de tweede 
lijn konden waarmaken. Het gaat immers om 
dezelfde patiënt die je terugziet in de eerste 
en tweede lijn, en dan is het een stuk efficiën
ter om dezelfde referentiewaarden, dezelfde 

protocollen te gebruiken. Bovendien hoeft de 
patiënt niet nog een keer te worden geprikt 
als hij in het ziekenhuis komt. Eén lab ach
ter de patiënt was de visie in 2001, en daarop 
bouwen we nog steeds verder”, vertelt Peter 
Bijster, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van LabNoord.

Eén groot virtueel lab
Inmiddels zijn, op die van het UMCG na, 
alle regionale ziekenhuislaboratoria uit de 
omgeving ondergebracht bij LabNoord. De 
ziekenhuislaboratoria zijn hierbij afgebouwd 
tot het verrichten van de cito en routine
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor 
de ziekenhuisproductie. De specialiteiten 
zijn geconcentreerd bij de hoofdvestiging van 
LabNoord in de stad Groningen. Hier vindt 
ook, met uitzondering van Assen, alle eerste
lijns diagnostiek plaats.
Hoe je daar geld mee kunt verdienen illus
treert Peter Bijster aan de hand van het aller
gieonderzoek. “Dit vond eerst plaats in vier 

ziekenhuizen op vier apparaten door vier 
analisten. Nu kunnen we dit met slechts één 
apparaat en volstaat een halve fte!”
De organisatie telt inmiddels ongeveer 660 
medewerkers, waarvan circa de helft werk
zaam is in de laboratoria. In 2010 werden 
ruim 6,8 miljoen testen uitgevoerd; 3,7 mil
joen in de tweede lijn; de rest in de eerste lijn. 
De omzet is ongeveer 35 miljoen.

Slim organiseren
De kracht van het slim organiseren komt ook 
naar voren in een onlangs gestart samenwer
kingsproject met het UMCG bij het prikken 
van oncologiepatiënten voor de chemothe
rapie. “Tot nu toe werd de patiënt in het zie
kenhuis geprikt en als het bloed niet goed 
was, kon hij onverrichterzake weer naar huis. 
Nu prikken we één dag voor de behandeling 
de patiënt thuis en analyseren diezelfde dag 
het bloed. De analyseresultaten gaan via een 
beschermde lijn naar het UMCG waar de arts 
de resultaten beoordeelt. Hierdoor hoeft de 
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patiënt niet voor niets naar het ziekenhuis te 
komen, kan de apotheker op tijd aan het werk 
worden gezet om het infuus te maken en kan 
de planning van de poli beter worden afge
stemd. Een spel met louter winnaars, puur 
door de processen beter op elkaar af te stem
men”, vertelt Bijster enthousiast.

De samenwerking gaat nog verder. Deze 
zomer zal de bestuurlijke fusie worden af
gerond met het Laboratorium voor Infectie
ziekten (LvI), het grootste infectielab in Ne
derland. “Ons chemieaanbod  sluit vrijwel 
naadloos aan bij hun microbiologische pak
ket. Bovendien hebben ze dezelfde patiënten 
en klanten. Door één organisatie te bouwen, 
heb je één gezicht naar alle klanten, die je nog 
efficiënter kunt bedienen. De verregaande sa
menwerking tussen klinisch chemici en me
disch microbiologen op zo’n grote schaal is 
voor Nederlandse begrippen uniek en hope
lijk een voorbeeld voor andere regio’s”, aldus 
Peter Bijster.

Alles of niets?
“Uiteindelijk blijft er maar een beperkt aan
tal grote medische laboratoria over in Neder
land, en daar  willen wij beslist bij horen”, 
zegt Peter Bijster. “Ik voorzie dat er alleen 
maar toekomst is voor grote, onafhankelijke 
diagnostische instituten, die los staan van de 
ziekenhuizen. Uiteindelijk zullen verzeke
raars ook voor de laboratoriumbepalingen 
gaan inkopen op prijs en kwaliteit. Wij staan 
dan sterk door ons brede, alomvattende pak
ket. Trek je er één ding uit, dan mis je de con
tinuïteit.”

Eddie Klooster.

In twee weken een lab 
up-and-running
Sinds 2002, toen al het tweedelijns werk 

erbij kwam, heeft LabNoord een facilitaire 

dienst. Eddie Klooster, hoofd van de facili-

taire dienst, richt zich zoveel mogelijk op 

standaardisering van werkwijzen en mid-

delen. “Als we een nieuw laboratorium in-

richten is dit een kopie van de andere labs. 

Inmiddels zijn we daar zo bedreven in, dat 

we onlangs in het ziekenhuis in Winscho-

ten binnen twee weken een spoedlabora-

torium hebben opgezet, met alles erop en 

eraan, inclusief de ICT.”

Hart van de laboratoria van LabNoord 

is het Roche-platform voor het gros van 

de chemische analyses. Nauw daaraan 

verbonden is het laboratoriumwater dat 

in zijn geheel bij Veolia Water is onder-

gebracht. “De groei in waterverbruik is 

enorm; waar we in de tijd van de droge 

chemie toekonden met een leiding van 

een duim dik, hebben we nu een 20- tot 

25-voudige capaciteit nodig. Hiervoor heb-

ben we in het grote lab een nieuwe instal-

latie met drukverhogers laten bouwen die 

de de twee R 200-systemen van leidingwa-

ter voorzien. De waterinstallatie hebben 

we in een aparte ruimte geplaatst, goed 

beveiligd met pompen en verhogingen om 

eventuele waterschade zoveel mogelijk te 

beperken.”

In de andere locaties zijn kleinere syste-

men toegepast (de R 60 en R 120), die net 

als de R 200 water met een geleidingsver-

mogen van minder dan 0,1 microSiemens/

cm afleveren. Omdat de systemen zijn aan-

gesloten op leidingwater worden er speci-

ale koolstoffilters toegepast die eventuele 

pieken in bepaalde elementconcentraties 

van tevoren uit het water halen. 

Peter Bijster, Lab-

Noord: “Uiteindelijk 

blijven er maar een 

beperkt aantal grote 

medische laboratoria 

over in Nederland, 

en daar willen wij 

beslist bij horen.”

Info

 Veolia Water Solutions & Technologies

www.veoliawaterst.nl

 LabNoord

www.labnoord.nl



12 |  2012 #16

LAbORATORIUmINRICHTINg

Sanquin bouwt 
en renoveert
laboratoria aan 
Plesmanlaan

“Eindelijk hebben we de luxe 
om een verdieping hele
maal leeg te maken. De 40 

tot 50 jaar oude gebouwen zijn altijd in 
gebruik geweest, en je had dus nooit de 
mogelijkheid voor een grondige reno
vatie. Nu we ruimte hebben gecreëerd 
met de nieuwbouw kunnen we de lege 
panden helemaal strippen en aanpassen 
aan de eisen van vandaag. Zodat daar 
ook weer uptodate laboratoria kun
nen worden ingericht voor het alsmaar 
groeiende aantal onderzoekers.” Marco 
Polak is binnen het facilitair bedrijf van 
Sanquin verantwoordelijk voor de la
boratoriuminstrumentatie en is in die 

hoedanigheid ook betrokken bij nieuw
bouw en renovatieprojecten van de la
boratoria. Hij zorgt met zijn 25 collega’s 
van het projectenbureau onder meer 
voor de verhuizingen, het inrichten van 
de nieuwe labs en de aanschaf van nieu
we apparatuur.
Blikvanger van de nieuwbouw is het 
HQ gebouw. Aan de straatkant is daar 
de nieuwe hoofdingang gemaakt; aan de 
achterkant op de begane grond is sinds 
enkele maanden het nieuwe stamcella
boratorium in gebruik. Een flinke verbe
tering voor de circa 20 onderzoekers die 
daar werken. “De cleanrooms zijn vier 
tot vijf keer zo groot als in de oude situ

atie. Bovendien zijn ze een klasse hoger. 
Ook de ruimte per werknemer is zowel 
in de laboratoria als in de de kantoren 
een stuk groter”, aldus Polak.

Beter klimaat
Iets verderop is het nieuwe gebouw in 
aanbouw voor research en de verpak
kings en QCafdeling van productie. 
“We zijn daar vorig jaar mee begonnen; 
inmiddels is het wind en waterdicht 
en is de aannemer druk bezig met de 
binnenkant en de aanleg van alle voor
zieningen. Op 4 juli kunnen wij erin en 
dan hebben we de maand juli om de rest
puntjes op te lossen. In augustus en sep

Op het terrein van Sanquin 

Bloedvoorziening aan de 

Amsterdamse Plesmanlaan 

is sinds enkele maanden 

het nieuw stamcellab in 

gebruik. De ruwbouw van 

het nieuwe research lab is 

inmiddels ook gereed. Drukke 

tijden voor Marco Polak, die 

met zijn collega’s van het 

projectenbureau de nieuwbouw 

en renovatie van laboratoria in  

portefeuille heeft.

Marco Polak, binnen het facilitair bedrijf van Sanquin verantwoordelijk voor de la-

boratoriuminstrumentatie, bij één van de recent aangeschafte luchtgekoelde, ener-

giezuinige Sanyo-vriezers.
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tember zal de verhuizing plaatsvinden. 
Een megaoperatie, omdat de mensen 
en apparatuur van verschillende hoeken 
van het terrein afkomen. Deels zelfs van 
andere Sanquinlocaties, buiten Amster
dam”, vertelt Marco Polak.
Belangrijke verbetering in alle nieuw
bouw is de klimaatbeheersing. “In de 
oude situatie –bedenk dat we het heb
ben over gebouwen die zo’n 50 jaar gele
den zijn neergezet– vormde de klimaat
beheersing een probleem. In de zomer 
was het al snel te warm, en dat kon je al
leen maar oplossen door een raam open 
te zetten. Maar met de huidige eisen aan 
luchtkwaliteit voor het laboratorium
werk is buitenlucht niet wenselijk; die 
moet op zijn minst worden gefilterd. En 
dan zit je direct weer aan de top wat tem
peratuur betreft. Installeren van losse 
airco’s was ook geen optie omdat er te 
weinig ruimte tussen apparatuur en pla
fond was. In de nieuwe laboratoria is het 
klimaatsysteem integraal onderdeel van 
het ontwerp en voorziet in alle wensen 
qua temperatuur en luchtkwaliteit.”

Kip-ei
Bij het inrichten van nieuwe laboratoria 
komt ook altijd de wens bovendrijven 
om nieuwe apparatuur aan te schaffen. 
Maar dat is in de meeste gevallen niet 
nodig. Marco Polak: “We inventariseren 
altijd hoe oud de apparatuur is (de af
schrijving is doorgaans 7 tot 10 jaar) en 
de storingshistorie. Als het oude appara
tuur is met veel storingen in de laatste 
jaren, dan nemen we die niet mee. In de 

meeste andere gevallen krijgt de appara
tuur gewoon een plekje op het nieuwe 
lab.”
Soms nopen de nieuwe omstandighe
den ook tot andere keuzes. Sanquin 
was één van de eersten in Nederland die 
gebruik maakten van watergekoelde 
vriezers, van Sanyo. “We hadden extra 
vriezers nodig, die we alleen in de kel
der konden plaatsen waar je door de 
slechte ventilatie en het lage plafond de 
warmte niet kwijt kon. We hebben toen 
geïnvesteerd in watergekoelde vriezers, 
wat behoorlijk scheelde in de warmte
huishouding en het energiegebruik. Je 
zou denken, als dat goed bevalt, waar
om dan ook niet dergelijke systemen 
toepassen in de nieuwbouw. Dan stuit 
je echter op het kipei probleem: Wan
neer ga je een koelwaternet ontwikkelen 
voor je vriezers? Als je vriezers hebt die 
daarvoor geschikt zijn. En wanneer ga 
je koelwatergeschikte vriezers kopen, 
die toch een stukje duurder zijn? Juist, 
als er een koelwaternet is. In ons geval 
heb je al een vriezerpark van grotendeels 
luchtgekoelde vriezers, die je meeneemt 
in de verhuizing. Voor uitbreiding van 
capaciteit is het dan logischer om lucht
gekoelde versies aan te schaffen, wat we 
ook hebben gedaan. Bovendien zijn de 
nieuwste modellen qua stroomverbruik 
al weer een stuk zuiniger en geven dus 
minder warmte af.”

Eigen plek verbouwen
Zodra het project van het researchlabo
ratorium is afgerond, staat een project 

op stapel waar ze bij het projectenbureau 
al enig tijd naar uitzien: de verbouwing 
van het projectenbureau. “Ook wij groei
en mee met Sanquin Bloedvoorziening 
en zijn inmiddels danig uit ons jasje ge
groeid. Normaal hebben we al veel eer 
van ons werk, maar in dit geval hebben 
we er elke dag profijt van!”

Sanquin Bloedvoorziening
Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van 

bloedproducten, produceert Sanquin geneesmidde-

len uit plasma, maakt bloedgroepen- en immuun-

reagentia, verricht diagnostisch onderzoek voor 

ziekenhuizen, doet wetenschappelijk onderzoek en 

verzorgt onderwijs, opleidingen en nascholing.

De divisie Bloedbank van Sanquin zorgt voor het 

behoud en de werving van donors. De Bloedbank 

regelt ook de inzameling van bloed op de vele af-

namelocaties. De Bloedbank verwerkt donorbloed 

tot verschillende bloedproducten en levert deze aan 

ziekenhuizen. 

Bloedplasma wordt meestal verwerkt tot genees-

middelen, zoals stollingsfactoren voor de behande-

ling van hemofilie en immunoglobulinen voor be-

handeling bij afweerstoornissen. Deze geneesmid-

delen gaan naar apothekers, ziekenhuizen en de 

farmaceutische groothandel.

Sanquin ontwikkelt een breed scala aan reagentia, 

waaronder een aantal innovatieve producten voor 

diagnostisch gebruik en voor fundamenteel en kli-

nisch onderzoek. De reagentia zijn wereldwijd be-

schikbaar via een netwerk van distributeurs. De 

business unit Pharmaceutical Services levert dien-

sten op het gebied van contract manufacturing van 

biofarmaceutica, bioveiligheidstesten en andere far-

maceutische diensten.

Een essentiële activiteit van Sanquin is het doen van 

zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op 

het gebied van bloed- en plasmaproducten en diag-

nostiek. Jaarlijks wordt een scala aan studies op het 

gebied van onder meer immunologie, celbiologie, 

bloedoverdraagbare infectieziekten, hematologie 

en bloedtransfusiegeneeskunde uitgevoerd. Nieuwe 

onderzoeksterreinen zijn stamcellen en cellulaire en 

immuuntherapie.

Blikvanger van Sanquin, het gebouw met de nieuwe hoofdingang met aan de 

achterkant op de begane grond het nieuwe stamcellaboratorium dat sinds enkele 

maanden in gebruik is.

Info

 Sanyo

www.sanyo-biomedical.com

 Sanquin Bloedvoorziening

www.sanquin.nl
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Het geheim 
 van een 
goede CRO

Als hoofd R&D bij Crucell had 
Menzo Havenga altijd veel 
moeite om een goede CRO te 

vinden. “Er waren genoeg aanbieders 
die een recept konden aflopen, maar wij 
hadden toen juist behoefte aan bedrij
ven die ook een rol kunnen spelen in de 
ontwikkeling van een recept. Die zijn er 
gewoon niet.”

Het idee kwam op om zelf een CRO op 
te zetten die wel de complete dienstver
lening kan leveren. In samenwerking 
met TNO zijn in 2008/09 investeringen 
in apparatuur gedaan, celbanken ge
bouwd en is de benodigde laboratorium 
infrastructuur in het Leidse Gaubius 
laboratorium opgezet. Eind 2009 is 
Batavia Bioservices opgericht dat sinds 
1 januari 2010 operationeel onafhanke
lijk van TNO draait. TNO is overigens 
nog wel aandeelhouder van het bedrijf 
(TNO technostarters BV), samen met 
de oprichters Menzo Havenga en Chris 
Yallop (voormalig hoofd productont
wikkeling Crucell).
Groeide het bedrijf tijdens de TNO
periode al naar 8 mensen, sindsdien is 
het nog harder gegaan. Op de 1200 m2 
laboratorium en kantoorruimte die het 
bedrijf aan de Zernikedreef ter beschik
king heeft, werken inmiddels een kleine 
30 mensen.

Meer uitbesteden
Volgens Havenga kan elke biofarmaceut, 
van groot tot klein, de hulp van Batavia 
Bioservices goed gebruiken. “Een biofar
maceut van enige omvang moet priori
teiten stellen. Het product met de groot
ste commerciële impact krijgt natuurlijk 
voorrang, maar er is meestal nog veel 
meer in de pijplijn waar vaak geen in
terne resources voor beschikbaar zijn. 
Je moet dan kiezen: investeren in nieuw 
personeel of uitbesteden. De starters zijn 
zeker gebaat bij uitbesteden, want die 
zullen zich in een vroeg stadium zelden 
een complete laboratoriumstructuur 
met ervaren productontwikkelaars kun
nen veroorloven.”
Bij de ‘reuzen’ ziet Havenga aanvul
lende ontwikkelingen die Batavia Bio

services in de kaart spelen. “Voorspel
lende studies tonen aan dat we in 2050 
per individu ongeveer driemaal zoveel 
medicijnen zullen gebruiken als nu, en 
dat de nieuwe medicijnen vooral biofar
maceutica zullen zijn. Farmaceutische 
bedrijven streven derhalve naar een rijke 
pijplijn met verschillende biofarmaceu
tische producten die de potentie hebben 
om echte ‘block busters’ te worden. In de 
strijd met de concurrentie is een duide
lijke nee voor een kandidaat medicijn net 
zo belangrijk als een ja. Iedere dag dat ze 
geld kunnen besparen door niet te inves
teren in een kandidaat product is een ge
wonnen dag.” Bij grote farmaceutische 
bedrijven zie je daarom dat interne R&D
activiteiten zich meer en meer richten op 
patenteerbare activiteiten en er gekozen 

Sinds twee jaar timmert Batavia Bioservices flink aan de weg als 

‘contract research organisatie’ (CRO) voor biologische medicijnen 

(antistoffen, eiwitten, vaccines en vectoren). Het in Leiden gevestigde 

bedrijf heeft dit jaar ook een vestiging in Boston geopend. Meeden-

ken met de klant en continu innoveren staan volgens CEO Menzo 

Havenga aan de basis van het succes van dit jonge bedrijf.

Menzo Ha-

venga en 

Martin Raams-

man voor een 

poster met ‘la 

raison d’être’ 

van Batavia 

Bioservices. 
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wordt voor outsourcen van meer alge
mene R&Dvraagstukken. Daarnaast 
hebben ze geleerd dat het hebben van 
grote R&Ddivisies voor algemene pro
ductvraagstukken veel geld kost en 
leidt tot inflexibiliteit. Havenga legt 
uit: “Door de enorme snelheid in infor
matievoorziening weet je tegenwoordig 
heel snel of je patentpositie onderuitge
schoffeld wordt, of dat de concurrentie 
veel sneller is en dus kan je prioriteit in 
korte tijd veranderen. Als je dan 250 tot 
500 man op één bepaald kandidaat pro
duct hebt en je moet van de ene op de an
dere dag switchen, dan kost dat veel geld 
en interne energie. Een manier om meer 
flexibiliteit in de organisatie te krijgen 
is dan interne R&D focussen op het pa
tenteerbare werk en de rest uitbesteden 
aan de serviceindustrie.” Die markt is 
overigens niet onaanzienlijk met naar 
schatting 65 miljard dollar die jaarlijks 
wereldwijd wordt besteed aan preklini
sche R&D voor biofarmaceutica.

One-stop-shop
Batavia Bioservices kan zorgen voor het 
volledige traject vanaf het kloneren van 
het DNA en genereren van cellijnen, tot 
aan de productie van materiaal voor fase 
I/II klinische studies. Hierbij kan het 
hele scala aan biologische medicijnen 
worden gemaakt: antistoffen, recombi

nant eiwitten, vaccins en vectoren voor 
gentherapie.
Op dit moment is ongeveer 60 % van de 
opdrachten vaccingerelateerd en gaat 
een kwart van het werk naar over het 
algemeen moeilijk te produceren recom
binant eiwitten. De rest is antistof werk 
aldus Chris Yallop, COO van Batavia 
Bioservices. “We profileren ons als ken
nisgedreven CRO, die meedenkt en met 
oplossingen komt. Door het onestop
shop idee kunnen bedrijven een heel 
programma bij ons neerleggen; belang
rijk hierbij is dat we beschikken over er
varen personeel en een laboratoriumin
frastructuur met tip top apparatuur.”
Hetzelfde geldt voor de disposables. 
Bioprocess scientist Martin Raamsman 
maakt in zijn team veel gebruik van 
Greiner BioOne disposables. “Tissue 
culture flessen, roller bottles, pipetten, 
15 en 50 ml buizen, noem maar op: je 
moet er altijd op kunnen vertrouwen. 
Iets wat je als een ongemak zou kun
nen kwalificeren als het loslaten van het 
deksel bij invriezen is voor ons volstrekt 
onaanvaardbaar. We gaan alleen voor 
topkwaliteit en die vinden we bij deze 
leverancier, waar we al vanaf de start bij 
TNO een goede relatie mee hebben.”
Naast de afdeling waar Raamsman 
werkt, upstream processing (productie), 
is de CRO opgezet in nog drie afdelin
gen: moleculaire biologie & virologie, 
downstream processing (zuivering) en 
analyse & assay’s. Daarnaast is er nog 
een apart manufacturing gedeelte waar 
de productie voor de klinische testen 
plaatsvindt. 
Een zelfde structuur wordt op dit mo
ment opgezet in Boston, waar in mei 
dit jaar een kernteam van minimaal zes 
mensen aan de slag gaat om de Ameri
kaanse vestiging uit te breiden tot on
geveer 40 medewerkers. “Korte commu
nicatielijnen zijn essentieel; door ook 
aanwezig te zijn in de Verenigde Staten 
kunnen we de Amerikaanse klanten be
ter van dienst zijn, aldus Havenga. Bo
vendien is een tweede vestiging handig 

voor gedeelde opslag van biomaterialen 
(minder risico) en werkverdeling bij 
piekbelasting.”

Blijven innoveren
Havenga is er zich terdege van bewust 
dat het bedrijf moet blijven innoveren, 
ook al loop je op dit moment voorop. “Als 
we nu niets doen worden we binnen 10 
jaar ingehaald door Zuidoost Azië. Men
sen uit landen als China en India komen 
nu allemaal van topuniversiteiten in 
Europa en USA en kunnen in Zuidoost 
Azië, the place to be voor de biotech, veel 
goedkoper aan de slag. Het is daarom 
van wezenlijk belang om iets unieks te 
hebben en verder te bouwen waardoor 
klanten ook op de lange termijn gebruik 
zullen willen blijven maken van de ser
vices die Batavia Bioservices biedt.”
Het voorop lopen wordt onder meer be
reikt door te participeren in wetenschap
pelijke onderzoekprogramma’s voor het 
ontwikkelen en valideren van nieuwe 
technologieën. Een voorbeeld hiervan is 
het in een vroegtijdig stadium testen van 
kandidaatmoleculen op de farmacoki
netische werking. Martin Raamsman 
legt uit: “De klassieke benadering is om 
uit, zeg 500 lijnen er tien te selecteren 
op basis van productopbrengst. Die tien 
worden vervolgens getest op biologische 
activiteit en pas daarna wordt het farma
cokinetisch profiel bepaald. Helaas blijkt 
vaak dan dat het molecuul in een paar 
minuten door de lever wordt geklaard. 
Een betere benadering is om al tijdens 
de selectie van de cellijnen testen te ge
bruiken die kijken naar bijvoorbeeld de 
suikerboomstructuur op het eiwit, een 
belangrijke parameter voor de de half
waardetijd. Je kunt zo sneller het falen 
uitsluiten, en dat is pure winst. Dat past 
ook precies binnen ons motto, ‘to acce
lerate business’. Klanten willen zo snel 
mogelijk weten of een product potentie 
heeft.”

Als CRO voor topklanten in de biofar-

macie moet alles kloppen in het lab, 

van tip top apparatuur tot betrouwbare 

disposables.

Info

 Greiner Bio-One

www.gbo.com

 Batavia Bioservices

www.bataviabioservices.com
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NANOmATERIALEN

Werken aan 
nanopoeders: 
zuurstof buiten 
de deur!

Een stuk siliciumcarbide is bijna 
een steen; daar is niets gevaar
lijks aan. Heb je het SiC echter 

verwerkt tot nanopoeder dan hebben we 
het over nanodeeltjes met een gezamen
lijk oppervlak van 65 vierkante meter 
per gram. Dezelfde oxidatie die bij de 
steen zorgt voor een uiterst langzame, 
nauwelijks zichtbare corrosie, zorgt bij 
het nanopoeder voor een snellere reactie. 
Instant explosie kan zelfs gebeuren in 
het geval van metalen.” Aan het woord 
is André Rahier, hoofd van de afdeling 
nanopoeder technologie van de Sirris
vestiging in het hoog boven de stad Luik 
gelegen Liège Science Park. Rahier werkt 
met een groep van negen onderzoekers 
aan verschillende onderzoeksprojecten 
voor klanten uit de Belgische industrie. 
Projecten, die variëren van het onder de 
knie krijgen van de synthese van nano
poeders als SiC en ZnO tot het toepassen 
van de halffabrikaten, die nanopoeders 
nu eenmaal zijn, in andere producten.

Kansrijk
Over de toepassing van nanopoeders kan 
Rahier urenlang uitweiden. “We staan 
pas aan het begin van een eindeloze rij 
aan nieuw te bedenken applicaties. Er 
zijn alleen al zoveel verschillende na

nopoeders, ieder met zijn eigen unieke 
eigenschappen. Hier in Luik richten wij 
ons vooral op SiC en ZnO. Toepassingen 
van SiC zijn er onder meer in het verbe
teren van de mechanische eigenschap
pen van materialen. Eén gewichtprocent 
SiC nanopoeder in aluminium zorgt 
voor een trekkracht die bijna tweemaal 
zo hoog is, een eigenschap waar vanuit 
de vliegtuigbouw veel belangstelling 
voor is. Heel anders weer is de mogelijk
heid om keramisch materiaal zodanig te 
doperen met onder andere Ni dat je ther
moelektrisch materiaal verkrijgt, ma
teriaal waarmee je rechtstreeks warmte 
kunt omvormen in elektriciteit. Een 
derde toepassing is dispersie in metalen 
waardoor je de weerstand tegen wrijvin
gen en trillingen verbetert. Nu zie je bij 
veel boorkoppen diamant verwerkt; SiC 
helpt hier de levensduur van zulke boor
kopen te verlengen.”
Voor nanopoeder van ZnO, waar Rahier 
sinds kort aan werkt in het kader van Eu
ropese programma’s, is de bescherming 
van hout tegen de inwerking van UV
straling een kansrijke toepassing. “Bij 
organische deklagen worden de molecu
len getransformeerd door de UVenergie. 
Bij ZnO daarentegen vindt een verschui
ving plaats naar het infrarood spectrum. 

Het hout wordt een klein beetje warmer, 
maar de moleculen houden zich koest. 
Bovendien kunnen met ZnO kleurloze 
oplossingen worden gemaakt, zodat de 
kleur van het hout bewaard blijft.”

Reproduceerbaar produceren
Met al die toepassingen ligt de uitdaging 
bij het produceren van de nanopoeders, 
en dat is niet bepaald eenvoudig, zeker 
niet voor een willekeurig bedrijf dat ‘iets 
met nanopoeder wil gaan doen’. Zelfs in 
het geval van SiC bij Sirris, waar al sinds 
2005 aan nanopoeders wordt gewerkt, is 
een groep van vier onderzoekers bijna 8 
maanden aan het werk geweest om tot 
een reproduceerbare productiemethode 
te komen. 
“Voor de synthese maken wij gebruik 
van een pilotinstallatie met een plasma
toorts die bij een temperatuur van 11.000 
K de uitgangsmaterialen in dampfase 
brengt; in ons geval microdeeltjes SiC. 
Deze deeltjes worden vlakbij de toorts in
gebracht, waarna ze vlak daaronder door 

De Luikse vestiging van Sirris, het collectief centrum van de 

Belgische technologische industrie, kan als één van de weinigen 

op laboratoriumschaal nanopoeders reproduceerbaar syntheti-

seren. Vanwege de uiterst explosieve materialen waarmee wordt 

gewerkt vinden synthese en analyse plaats onder zuurstofloze en 

vochtarme omstandigheden.

“ André Rahier bij de modulaire glovebox 

van MBraun. Het potje met nanopoe-

der dat hij in handen heeft zou buiten 

de kast direct tot een letale explosie 

leiden.



Sirris
Sirris is het collectief centrum van de Bel-

gische technologische industrie. Het helpt 

bedrijven bij het invoeren van technologi-

sche innovaties. Op die manier kunnen zij 

hun concurrentiepositie op een duurzame 

manier versterken. De meer dan 120 tech-

nologische experts, verdeeld over zes ver-

schillende locaties, geven technologisch 

advies, starten innovatietrajecten en bege-

leiden tot bij de implementatie. Insteek is 

altijd om een concrete oplossing te vinden 

voor de reële uitdagingen van Belgische 

ondernemers.

Sirris is continu op zoek naar oplossingen 

voor gezamenlijke technologische uitda-

gingen van de Belgische industrie. Met dat 

doel start het collectieve onderzoekspro-

jecten op. Soms op eigen initiatief, soms 

in samenwerking met bedrijven die hun 

schouders willen zetten onder veelbelo-

vende innovaties.

Sirris voert per jaar meer dan 4.000 indus-

triële projecten uit bij meer dan 1.800 ver-

schillende bedrijven, waarvan 80 % MKB. 

De omzet is ongeveer € 20 miljoen.
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Info

 Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

 Sirris

www.sirris.be

een groot debiet aan koud gas razendsnel 
worden afgekoeld, met meer dan 1000 K 
per seconde! Tal van parameters zijn van 
invloed op het resultaat; iets wat we let
terlijk proefondervindelijk moesten uit
zoeken. Zo bleek dat het werken onder 
argon –zuurstof en vocht moest immers 
worden uitgesloten– alleen niet voldeed. 
Bijvoegen van waterstof verbeterde de 
stabiliteit en de warmteoverdracht. Dat 
leidde echter tot methaanvorming, een 
reactie die we konden stoppen door op 
voorhand wat methaan aan het argon 
toe te voegen”, legt André Rahier uit. Dit 
onderzoek is overigens uitgevoerd in het 
kader van het Marshall plan, met steun 
van de Waalse streek.

Inerte atmosfeer
De onderzoekers van Sirris beheersen nu 
de productie van het SiC; inmiddels zijn 
er 23 batches reproduceerbaar geprodu
ceerd, totaal 1,4 kilo. Nog geen industri
ele hoeveelheden, maar volgens Rahier is 
opschaling met deze kennis en ervaring 
een haalbare kaart. En daar mag ook wel 
wat extra werk tegenover staan, als je be
denkt dat je een kilo micrometrische SiC 
voor minder dan 10 euro kunt kopen, 
terwijl de prijs voor een kilo nanopoeder 
rond de 3.500 euro ligt.

De veiligheidsmaatregelen rond het wer
ken met nanopoeders zijn nog het best 
te vergelijken met die in de nucleaire 
sector. Weliswaar komt er geen straling 
aan te pas, maar het gedrag en de impact 
ervan op mens en omgeving is nog zo 
onduidelijk dat er onder een streng vei
ligheidsregime wordt gewerkt. “De deel
tjes zijn zo klein dat ze gemakkelijk kun
nen worden ingeademd, dus elk contact 
met de deeltjes wordt vermeden. Ook 
zorgen we ervoor dat er zo weinig moge
lijk schadelijke bijproducten, waaronder 
toxische gassen, worden geproduceerd.”
Praktisch gezien heeft de bescherming 
tegen exothermische reacties de meeste 
impact. Bij Sirris vindt de synthese in 
een aparte kamer plaats die geheel onder 
beschermende argonatmosfeer wordt 
gebracht. De onderzoekers werken er als 
waren het brandweermannen, met zuur
stofmaskers en beschermende kleding.
Analyse van het nanopoeder vindt plaats 
in een andere ruimte, in een glovebox, 
in dit geval twee aan elkaar gekoppelde 
modulaire gloveboxes van de Duitse fa
brikant MBraun, geleverd en geïnstal
leerd door Salm en Kipp. De inerte atmo
sfeer wordt hierbij gegarandeerd door 
een purifierunit met twee filters voor 
het verwijderen van zuurstof en vocht 

(beiden tot minder dan 1 ppm). De kast 
draait op onder en overdruk, zodat er 
aan de ene kant geen zuurstof en vocht 
van buiten naar binnen kan en aan de 
andere kant geen nanodeeltjes naar bui
ten kunnen ontsnappen.

Grotere glovebox
De ervaringen met de glovebox voor de 
analyse en karakteriseringswerkzaam
heden zijn dermate positief dat André 
Rahier ook uitkijkt naar een soortgelijk 
systeem voor de synthese van de nano
poeders. “Dat geeft de onderzoekers be
tere werkomstandigheden en maakt het 
synthetiseren ook een stuk efficiënter. 
Dan hebben we het echter wel over een 
groter systeem van bijna honderd kuub: 
12 meter lang, 3 meter hoog en 2,5 meter 
breed. Een flinke investering, maar vol
strekt gerechtvaardigd als je de prach
tige mogelijkheden met nanopoeders in 
ogenschouw neemt!”
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mILIEU-ANALySE

De ‘rat race’ tussen 
product- en methode-
ontwikkeling

In een recent gepubliceerd onder
zoek concludeert TNO dat er voor ef
ficiënte regelgeving omtrent fijnstof 

niet alleen naar de massa, maar ook naar 
de biologische reactiviteit van de uitlaat
emissies van nieuwe brandstoffen geke
ken moet worden. Het bleek dat vervan
ging van diesel door biodiesel weliswaar 
resulteert in een sterke vermindering 
van meer dan 80 procent van massa en 
aantallen deeltjes per kubieke meter 
lucht, maar dat emissiedeeltjes van bio
diesel potentieel meer giftiger zijn. “De 
emissies van alle reguliere componenten 
daalden duidelijk, bijvoorbeeld de PAK

waarde met 60 tot 70 %, en ook de waar
den voor fijnstof, elementair koolstof en 
vluchtige organische verbindingen. Ech
ter emissiedeeltjes van biodiesel veroor
zaken potentieel meer celdood en zijn 
meer in staat erfelijke veranderingen 
(mutaties) te veroorzaken. Waar dat aan 
ligt weten we nog niet precies, maar het 
kan wel eens te maken hebben met een 
bepaalde groep van PAK’s, die in uiterst 
lage concentraties voorkomt, de nitro
PAK’s. Deze verbindingen, die niet op
genomen zijn in de wereldwijd geaccep
teerde serie van 16 EPA PAK’s, laten bij de 
blends juist wel dezelfde waarden zien. 

Blijkbaar wordt er toch wat gevormd dat 
verantwoordelijk is voor de toxiciteit in 
de ‘black box’, die zo’n mengsel ondanks 
al het analytisch speurwerk nog altijd 
is,”, zegt Marc Houtzager.
Houtzager houdt zich bij de TNOlo
catie in UtrechtPrincetonplein bezig 
met het binnenhalen van projecten en 
het leiden van enkele grotere projecten 
rond analyse, interpretatie, beoordeling 
en risicoinschatting. In de groep wor
den samen met de researchmanager en 
onderzoekers de kennisontwikkelings
lijnen uitgezet voor de toekomst. Op de 
locatie voert een groep onderzoek uit 
aan materialen, zoals asbest, ‘man made’ 
vezels en nanodeeltjes. Een andere groep 
houdt zich bezig met de milieuanalyse 
van vooral organische componenten in 
lucht(stof) en water. 
TNO is sinds 2011 verdeeld in een ma
trixstructuur van zeven actuele thema’s 
en drie expertisegebieden. TNOlocatie 
UtrechtPrincetonplein is ondergebracht 
bij het expertisegebied ‘earth, environ
mental & life sciences’ en werkt binnen 
de thema’s ‘gebouwde omgeving’, ‘ge
zond leven’ en ‘mobiliteit’.

Dynamische markt
De aandacht van de onderzoekers is sterk 
gericht op de opkomende risicostoffen. 
Daar zijn weinig tot geen analyse en 
monsternamemethoden voor. Door die 
methoden, al dan niet in een Europees 
samenwerkingsproject, zelf te ontwik

De analytisch chemici van TNO in Utrecht houden zich meer en meer bezig met 

nieuw opkomende risicostoffen zoals nanodeeltjes en nitro-PAK’s. Door (genor-

meerde) meetmethoden te ontwikkelen kunnen de risico’s voor mens en milieu 

beter in kaart worden gebracht.

Henry Beeltje maakt voor het concentreren van de extracten van luchtmonsters voor de GC/MS-

analyse van PAK’s gebruik van de Syncore verdamper die zonder kans op droogdampen 12 mon-

sters tot op het gewenste volume kan brengen.
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kelen profileert TNO zich als voorloper.
Hoe vooruitstrevend je ook bent met 
je methodeontwikkeling, toch loop je 
altijd achter de dynamiek van de markt 
aan. Marc Houtzager: “Bedrijven ont
wikkelen in een onvoorstelbaar tempo 
nieuwe producten. Je ziet dan ook dat re
gelgeving, op basis van monitoring stu
dies, vaak naijlt. Dat proberen we zoveel 
mogelijk te vermijden door bovenop de 
ontwikkelingen te zitten. Waar we voor 
het binnenmilieu eerst veel onderzoek 
deden naar de grote groep van vluchtige 
componenten als tolueen, benzeen en 
xyleen, is de aandacht nu verlegd naar 
het semivluchtige gebied, verbindingen 
die zich hechten aan bijvoorbeeld huis
stof of stof dat geëmitteerd wordt in 
productieprocessen. Een voorbeeld zijn 
de brandvertragers. Decabroombifeny
len zijn al enkele jaren geleden uitge
bannen, maar de industrie zit niet stil, 
verzint weer andere stoffen voor deze 
toepassingen, zoals organofosfaatesters. 
Daar is nog niet veel over bekend, laat 
staan dat er monitoring studies zijn ver
richt.”

Slimme markers
Monitoring van allerlei verbindingen 
zal in de toekomst steeds minder labo
ratoriumwerk vergen. “In plaats van het 
meten van verschillende verbindingen, 
kan je ook uitgaan van een modelstof of 
parameter. Bijvoorbeeld het oxidatief 
potentieel als maat voor de schadelijk
heid van een stof. Of levoglucosan, en 
hopanen en steranen als markerstof voor 
bronherkenning van verschillende ver
brandingsprocessen voor fijnstof. Vind 
je dat in fijnstof dan weet je dat de bron 
toe te kennen is aan bijvoorbeeld hout
verbranding of afkomstig is van het weg
verkeer.”
De meetefficiency wordt nog groter als 
je aan de hand van specifieke sensoren 
ter plekke de metingen kunt verrichten. 
“Het monitoren van luchtkwaliteit in 
steden, industriële complexen, binnen
milieu of werkplekomgeving zal er in 
de toekomst anders uit gaan zien, door 
toepassing van slimme meetechnieken 
zoals sensoren. Maar zover zijn we nog 
niet, er is nog veel onderzoek nodig om 

markerstoffen te identificeren en toepas
baar te maken voor sensormetingen.”

EU-referentiemethoden
Meer en meer bepaalt Brussel de Euro
pese wetgeving rondom luchtkwaliteit. 
Zodra een wetgeving van kracht is, dient 
hiervoor een EUreferentiemethode ont
wikkeld en gevalideerd te worden. Ook 
op dit gebied zitten de analytici niet stil. 
Belangrijke wapenfeiten zijn de ontwik
keling van genormaliseerde methoden 
voor de bepaling van benzo[a]pyreen in 
lucht en een methode voor het bepalen 
van de PAKdepositie in regenwater en 
stof. “Zowel data van concentraties aan 
benzo[a]pyreen in lucht als wel PAKde
positiedata waren in het verleden Euro
peesbreed lastig met elkaar te vergelij
ken. De resultaten waren te veel afhan
kelijk van de gekozen bemonsterings en 
analyseprocedures. We hebben hiervoor 
in veldstudies bemonsterings en analy
setechnieken op zes verschillende plek
ken in Europa met elkaar vergeleken. Op 
basis hiervan zijn referentiemethoden 
ontwikkeld, zodat we deze parameters 
nu over heel Europa op éénzelfde ma
nier betrouwbaar kunnen monitoren”, 
vertelt Marc Houtzager.

Efficiënte voorbewerking
Zijn TNOcollega Henry Beeltje ana
lyseert met GC/MS de PAKluchtmon
sters. “We maken voor veel monsters 
gebruik van adsorptiebuizen, waarbij 
je rechtstreeks in de GC kan injecteren. 
Dat gaat echter niet op voor de PAK’s; 
die worden opgevangen op een combi
natie van adsorptiebuizen en filter. Bij 
de extractie van de buis en filter is een 
concentratiestap nodig. Dat deden we 
aanvankelijk aan een indamprek, maar 
dat had als nadeel dat je er letterlijk bij 
moest blijven staan om er op toe te zien 
dat de zaak niet droogdampt. Gelukkig 
kunnen we nu onze tijd beter besteden 
–het scheelt echt uren per dag!– door het 
gebruik van de Syncore van Büchi. Slim
me techniek, die werkt op basis van een 
vacuümpomp met controller. Je plaatst 
de in ons geval 12 buizen in de blokver
warmer. Daar gaat het vacuümdeksel op. 
In de blokverwarmer zitten uitsparin

gen waarin precies de nippeltjes van de 
buizen passen. Het is de bedoeling om 
te concentreren tot een precies bepaald 
eindvolume. Omdat de uitsparing ac
tief wordt gekoeld, vindt in de nippels 
steeds condensatie plaats, zodat je in 
principe eindeloos kunt indampen zon
der dat de zaak droogdampt. Bovendien 
zit er op tweederde van de buis ook nog 
een ‘flush back’ module, een ring die 
voor condensatie aan de binnenkant van 
de buizen zorgt. Het idee daarachter is 
dat de condensaatdruppeltjes naar bene
den glijden en analyt meespoelen, zodat 
er zo weinig mogelijk monster verloren 
gaat.”

Nauwkeuriger
Marc Houtzager: “Wij hebben nu ook de 
nitrogesubstitueerde PAK’s (de nitropy
renen) en de oxiPAK met geoxideerde 
ringsystemen in het vizier. Omdat je 
deze verbindingen ook kunt meenemen 
in je analyseresultaten is het beeld weer 
een stukje completer. Er zullen vast nog 
PAK’s zijn die je mist, simpel omdat ze 
nog niet ontdekt zijn, maar kijk alleen 
naar de vergelijkende studie van de bio
dieselblends: zonder de data over de ni
troPAK’s had je toch raar staan kijken!”

Info

 Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

 TNO

www.tno.nl

Marc Houtzager voor een poster van 

het Europese Escape/Transphorm-pro-

ject waarin TNO in tien Europese steden 

markers bepaalde voor verkeer en 

houtverbranding, alsmede het oxidatief 

potentieel in PM2.5 deeltjes.
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mONSTERvOORbEWERkINg

Uniforme wijze van malen aan
 basis van mondiale NIR-analyse

MasterLab B.V. in Boxmeer coördi-

neert de laboratoriumactiviteiten 

binnen de ‘Animal Nutrition’ divi-

sie van moederbedrijf Nutreco. Het 

lab voert een groot aantal analyses 

uit, waaronder natchemisch en 

NIR. Voor NIR is met NIRline een 

wereldwijd netwerk opgezet voor 

de Nutreco-bedrijven en haar klan-

ten. Een uniforme wijze van het 

malen van de monsters is essentieel 

voor zowel de natchemische analy-

ses als de NIR-metingen.

Op één van de kantoren in het 
laboratorium van MasterLab in 
Boxmeer hangt aan de muur 

een grote wereldkaart met tientallen 
vlaggetjes. Aan de muur er tegenover 
zijn nog meer vlaggetjes te zien, op een 
kaart van de Benelux. “Die Benelux
kaart hebben we er later bij gehangen; 
het werd daar te druk op de wereld
kaart”, zegt Theo Roosenboom, die de 
kaart in de bijna 25 jaar dat hij werk
zaam is bij MasterLab (bij wijze van 
spreken natuurlijk, want de kaart hangt 
er pas vijf jaar) steeds voller heeft zien 
worden. “Elk vlaggetje staat voor een 
plek waar gebruik wordt gemaakt van 
onze NIRline service en waar dus een 
NIRtoepassing plaatsvindt. Dat kun
nen Nutrecobedrijven zijn, maar ook 
–en dat zien we steeds meer– klanten 
van Nutreco. Al deze bedrijven hebben 
op locatie een NIRapparaat in gebruik 
en kunnen via NIRline inhaken op onze 
database met ijklijnen. Omdat we zo’n 
groot netwerk en een erg lange historie 
hebben is die database goed gevuld, en 

wordt met steeds meer gegevens gevoed. 
Het zelf uitvoeren heeft als voordeel dat 
je direct beschikt over de analyseresul
taten, die door de robuuste methode de 
vereiste betrouwbaarheid hebben. 
Niet iedereen zal overigens baat heb
ben bij een NIRanalyse: een bedrijf dat 
één bepaling per dag hoeft uit te voeren 
zal de investering in een NIRapparaat 
nooit terug kunnen verdienen, maar we 
hebben ook klanten met meer dan 1000 
bepalingen in de maand: dan is dit een 
zeer rendabele constructie!”

Uniforme monsters
Bij de analyses moet je in dit geval den
ken aan parameters als vet en eiwitge

halte in grondstoffen, premixen, halffa
brikaten en eindproducten van diervoe
ders. Hierbij is het voor een juist gebruik 
van de database essentieel dat de analyse 
zo uniform mogelijk plaatsvindt, maar 
minstens zo belangrijk is een identieke 
monstervoorbereiding. In het geval 
van de monsters die je tegenkomt in de 
diervoederbusiness kan er met uniform 
malen veel worden gewonnen. Ger
rit van der Vecht, die zich bij Masterlab 
bezighoudt met de monsterontvangst, 
order entry en het malen van de mon
sters legt uit: “We maken al meer dan 
20 jaar gebruik van de ZM maalmolens 
van Retsch. Hiermee zorgen we voor ho
mogene monsters met voor de NIR een 

Radek Kupiñski houdt zich bij MasterLab bezig met onder meer het malen van de 

monsters die van over de hele wereld binnenkomen in Boxmeer.
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Uniforme wijze van malen aan
 basis van mondiale NIR-analyse

maalfijnheid van 0,75 mm. We zijn nu 
bezig om deze maalprocedure wereld
wijd uit te rollen, zodat monstervoor
bewerking en analyse op alle plekken 
hetzelfde is. Grote winst is dat daardoor 
je ijklijnen nog robuuster worden, en de 
resultaten nog betrouwbaarder.”

Werk genoeg
Ondanks het decentraal laten uitvoeren 
van een deel van de NIRanalyses bij en 
door de klanten is er nog genoeg werk 
in Boxmeer en de andere Masterlab
vestiging, in Putten. “Er komen zo’n 
1300 monsters per week langs de mon
ster entry”, zegt Gerrit van der Vecht. 
“Gemiddeld voeren we drie bepalingen 
per monster uit, dus reken op jaarbasis 
op ongeveer 200.000 analyses. Van de 
1300 monsters wordt meer dan de helft 

gemalen, afhankelijk van de analyse in 
verschillende fijnheden. Je kunt je dus 
wel voorstellen dat de ZM 200 maalmo
len intensief wordt gebruikt.”
De analyses vinden plaats in Boxmeer 
en Putten, waar 25 respectievelijk 20 
mensen werken. Sales manager Albert 
Swinkels, legt uit hoe de BoxmeerPut
ten connectie is ontstaan. “De historie 
van het lab in Boxmeer gaat meer dan 50 
jaar terug en begint bij de voorloper van 
Nutreco, het toenmalige familiebedrijf 
Hendrix Voeders. Het lab in Putten heet
te al MasterLab en hoorde aanvankelijk 
bij familiebedrijf Trouw, marktleider op 
het gebied van onder meer premixen van 
veevoeder. In 1969 kwamen die familie
bedrijven samen te vallen onder BP Nu
trition, waaruit in de midden negentiger 
jaren het beursgenoteerde Nutreco is ge
vormd. De twee laboratoria in Boxmeer 
en Putten draaiden heel lang zelfstandig 
binnen Nutreco totdat ze in 2005 intern 
fuseerden. De naam MasterLab werd 
vanaf dat moment voor beide laborato
ria aangehouden.”
Sindsdien zijn ook de werkzaamheden 
en methoden op elkaar afgestemd. De si
tuatie anno nu is dat in Putten vooral de 
instrumentele analyses (AA, HPLC, spec
trometrie, GC, GC/MS, LCMS) plaats
vinden en in Boxmeer de natchemische, 
NIR en microscopie. Ook wordt in Box
meer een deel van de microbiologsche 
analyses uitgevoerd.
Bijna alle monsters, vanuit de hele we
reld met een nadruk op WestEuropa, 
komen fysiek binnen in Boxmeer, waar 
ze worden ingevoerd in het LIMS. Te
vens vinden er de benodigde voorbewer
kingsstappen plaats zoals verkleinen, 
homogeniseren en verdelen met behulp 
van monstersplitters. Elke ochtend ver
trekt er rond half 7 een koerier naar Put
ten, zodat ze daar om 8 uur direct aan de 
slag kunnen met de nieuwe monsters. 

“De klant merkt hier niets van; die heeft 
gewoon op tijd zijn rapportage, die we 
vanuit Boxmeer verzorgen”, aldus Gerrit 
van der Vecht.

Expertisecentrum
Mede door de bijna dertig jaar ervaring 
in de NIRanalyse en bijbehorende mon
stervoorbereiding –“ik kom nog steeds 
mensen tegen die zeggen dat dat niet 
kan, omdat NIR toen nog niet bestond!”, 
zegt Theo Roosenboom– is MasterLab in 
Boxmeer het expertisecentrum op het 
gebied van veevoederanalyse. Zo zorgt 
het lab voor het correleren van de NIR
bepalingen met de klassieke methoden, 
zoals Kjeldahl.
De R&D van Nutreco, die even verderop 
het terrein in Boxmeer is gehuisvest, 
heeft ook nauwe contacten met het lab. 
“Uiteraard is er uitwisseling over nieuw 
ontwikkelde formules en ingrediënten, 
en hoe we die het beste kunnen analyse
ren. Zo zijn we verzekerd van de nieuw
ste inzichten in de diervoeding waarmee 
we onze NIRtoepassingen steeds ver
der kunnen verbeteren. Ook gebruikt 
R&D ons lab voor onderzoeksanalyses, 
en dan niet alleen voor alles wat er bij 
het vee ingaat, maar ook voor wat er uit 
gaat. Zo wordt er onderzoek uitgevoerd 
in monsters die afkomstig zijn uit het 
maagdarmkanaal van de dieren. Dat zijn 
niet de fijnste monsters, die eerst moeten 
worden gedroogd in een stoof. De vezels 
die overblijven worden vervolgens weer 
gemalen, want ook hier geldt: het mon
ster moet wel representatief zijn!”

MasterLab heeft met NIRline 

een wereldwijd 

netwerk opge-

zet voor de Nu-

treco-bedrijven 

en haar klanten 

voor NIR-analyse.

Info

 Retsch Benelux

www.retsch.nl

 MasterLab

www.masterlab.nl
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Microtiterplaat reader is 
van alle markten thuis
De modulaire BioTek Synergy H4 met hy-
bride technologie is een gepatenteerde 
multi-mode detector die de optische syste-
men van Synergy Mx en Synergy 2 in één 
compact instrument combineert.

De Synergy H4 is het ideale instrument voor 
onderzoek en drug discovery programma’s. 
De op monochromator gebaseerde optiek 
zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit; 
elke golflengte kan gebruikt worden vanaf 
het lage UV-gebied tot het nabije infrarood. 
Het viervoudig optische systeem, met keu-
ze uit vier bandbreedtes is ideaal voor het 
scannen van spectrale toepassingen.
De op filter gebaseerde optiek gebruikt di-
chroïde spiegels voor betere prestaties. Dit 
filtersysteem is sneller en gevoeliger dan 
de monochromatoroptiek. Een dubbele re-
agens dispenser optie is beschikbaar voor 
assay’s zoals flash luminescentie.
Aanvullende leesmodi zijn: fluorescentie-
polarisatie, ‘time resolved’ fluorescentie 
en AlphaScreen/AlphaLISA. Het systeem 
is geschikt voor gebruik van de optionele 
Take-3 adapterplaat voor het aflezen van 
16 microwells (3 microliter) voor onder 
meer DNA zuiverheids- en concentratiebe-
palingen.

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

Nauwkeurige zwavelanalyse 
zonder gebruik van helium
De Sindie 7039 analyzer van XOS is 
speciaal ontwikkeld voor de bepaling 
van zwavel in brandstoffen. Op basis 
van MWD-XRF meet het instrument 
binnen 5 minuten en zonder monster-
voorbereiding zwavel binnen 0,15 – 
3000 ppm. 

De analyzer voldoet aan diverse me-
thodes: ASTM D7039, D2622 en ISO 
20884. Het instrument is zo lineair 
dat slechts één kalibratie nodig is 
voor diesel en benzine voor de volledi-
ge range, van 0,15 – 3000 ppm. Door 
het compacte en gebruikersvriendelij-
ke design past het binnen ieder lab en 
vraagt het zeer weinig onderhoud.
Een voordeel is dat er geen helium 
meer nodig is. Daardoor is er ook een 
‘portable’ versie van Sindie beschik-

baar. Deze is uitermate geschikt voor 
het testen van zwavel op locatie. 
Naast de Sindie bestaat de XOS-pro-
ductlijn uit diverse specifieke toepas-
singen voor onder andere chloor, silici-
um en fosfor. De Maxine kan zelfs een 
complete lijst van elementen bepalen. 

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Efficiënt en duurzaam labellen 
van monsters
De Brady BMP51 en BMP53 labelprin-
ters kunnen snel duidelijke en resis-
tente labels ontwerpen en afdrukken.

Met de nieuwe Brady BMP51 en 
BMP53 labelprinters zijn laboratori-
ummonsters heel eenvoudig van een 
duidelijke identificatie te voor-
zien. Van centrifugebuis-
jes, cryo-buisjes en ob-
jectglazen tot rietjes en 
weefselcassettes. Beide 
printers zijn ontwikkeld 
om snel duidelijke en resis-
tente labels te ontwerpen en af 
te drukken. De duurzame labelma-
terialen zijn speciaal ontwikkeld voor 
laboratoriumomgevingen en bestand 
tegen de meest extreme temperatu-
ren van -196 °C tot +130 °C. 
De labelprinter is verkrijgbaar met 
(BMP51) of zonder (BMP53) qwerty-
toetsenbord en print met een resolu-
tie van 300 dpi. Dankzij de nieuwste 
Smart Cell-technologie zijn binnen een 
paar seconden materialen te vervan-

gen: plaats de cartridge in het appa-
raat en de printer doet de rest. Het 
ingebouwde snijmes, de eenvoudig te 
laden cartridges en de drie batterij-op-
ties, maken deze printer tot een krach-
tige printer waarmee iedereen op zijn 

eigen werkplek zonder 
problemen labels kan 
printen.
De Brady BMP51/53 

printer beschikt over 
Bluetooth-technologie om  

eventueel draadloos te 
printen. Bij gebruik van de 

printer in combinatie met de 
gratis Brady Mobile App en een 

Android Smartphone, is het heel ge-
makkelijk om labels te ontwerpen en 
af te drukken. Ook kan snel en een-
voudig verbinding worden gelegd met 
een pc, waar met behulp van de Label-
Mark Labelingsoftware een label kan 
worden ontworpen.

Salm en Kipp 

www.salmenkipp.nl



 2012 #16 | 23

AANRADERS

Geautomatiseerde microbiologische detectie in water
Met het TECTA-systeem kan, afhankelijk 
van het contaminatieniveau, al binnen 2 
tot 18 uur een watermonster positief op 
microbiologische verontreiniging worden 
getest.

Water bestemd voor humane en industri-
ele toepassingen moet worden getest op 
een breed scala aan verontreinigingen, 
inclusief potentieel schadelijke micro-
organismen. Veel parameters zoals pH, 
chloor en troebelheid kunnen real-time 
online worden bepaald maar microbiolo-
gische testen bieden een grotere uitda-
ging. De meerderheid van de microbio-
logische testen werd decennia geleden 
ontwikkeld. Watermonsters worden naar 
een laboratorium opgestuurd waar ze 
worden gefilterd en vervolgens in kweek 
worden gebracht en vaak 24 uur worden 
geïncubeerd. Na deze incubatietijd wordt 
elk monster gecontroleerd door een ana-
list op tekenen van bacteriële groei. Hoe-
wel deze methode nog steeds de ‘gou-
den’ standaard is, is er 24 tot 48 uur no-
dig voor het vervoer van de monsters en 
de analyse voordat de resultaten bekend 

zijn. In het geval van be-
smetting levert deze ver-
traging een verhoging van 
het risico op besmetting 
op waardoor corrigerende 
maatregelen of het te-
rugroepen van producten 
noodzakelijk wordt.
 Met het innovatieve 
TECTA-systeem wordt in 
iedere test cartridge ge-
bruikgemaakt van een 
gepatenteerde polymeer-
gebaseerde optische sen-
sor. Elke cartridge bevat 
een afgemeten hoeveelheid groeimedi-
um specifiek voor een bepaalde bacterie. 
Als de bacteriën zich vermenigvuldigen 
stoten zij een specifiek enzym uit dat 
reageert met een substraat in het me-
dium waardoor fluorescerende molecu-
len worden vrijgegeven. Deze moleculen 
verplaatsen zich door het watermonster 
naar de optische sensor in de cartridge 
waar deze worden gedetecteerd door 
middel van UV-licht.
Doordat het monster continu wordt ge-

meten tijdens het incuba-
tieproces geeft de TECTA 
bij een positief monster 
direct een waarschuwing 
zodra het monster posi-
tief bevonden wordt. Hier-
door is er niet langer de 
noodzaak om te wachten 
tot het einde van de incu-
batietijd die wel 24 uur 
kan zijn. Door deze unie-
ke methode is het mo-
gelijk al na 2 tot 18 uur 
een uitslag te hebben, af-
hankelijk van het niveau 

van contaminatie. Buiten de indicatie of 
het monster positief of negatief is wordt 
er een schatting gegeven van het aantal 
bacteriën dat in het monster aanwezig 
is als indicator voor de ernst van micro-
biologische contaminatie. De TECTA kan 
16 monsters gelijktijdig testen op aan-/
afwezigheid van E-coli en totaal kolonie-
vormende bacteriën.

Veolia Water Solutions & Technologies

www.veoliawaterst.nl

Een CO2-incubator van maar liefst 851 liter
Nieuw in het assortiment van 
Sanyo is de MCO-80IC CO2-
incubator die met een inhoud 
van 851 liter de range aan-
zienlijk vergroot. 

Net als bij de andere incuba-
toren van Sanyo is het bin-
nenwerk van de MCO-80IC 
gemaakt van de koper-rvs 
legering InCuSafe. Optioneel 
kan een UV-lamp worden ge-
plaatst boven de waterbak ter 
voorkoming van contaminatie 
op deze gevoelige plaats. Ook 
zijn er uitgebreide maatrege-
len genomen om condens-
vorming te voorkomen. Zo is 
de gehele glazen deur van de 
MCO-80IC voorzien van een 
verwarmingselement. Daar-
naast zorgt de precieze tem-

peratuurverdeling ervoor dat 
er geen koude plekken zijn 
waar zich condens kan vor-
men. 
Standaard is de incubator 
voorzien van vijf in hoogte 
verstelbare platen, voor maxi-
maal gebruiksgemak. Daar-
naast is het mogelijk om een 
rollerbottle apparaat in de 
MCO-80IC te plaatsen, waar-
door de incubator breed toe-
pasbaar is.
Door de toepassing van de ge-
patenteerde IR-sensor en een 
unieke laminaire luchtstroom, 
garandeert de MCO-80AIC de 
meest stabiele kweekomge-
ving. De IR-sensor in combi-
natie met de PID-processor 
zorgt ervoor dat de incubator 
vooruit rekent hoeveel CO

2 en 

warmte er moet worden toe-
gevoerd in de incubator. Dit 
resulteert in zeer korte reco-
very tijden voor de ingestel-
de parameters en voorkomt 
overshoot van de CO2-waarde. 
De laminaire luchtstroom in 
de MCO-80IC zorgt ervoor dat 
de verdeling van CO2, warm-
te en luchtvochtigheid zeer 
nauwkeurig is door de gehele 
incubator. 
Een belangrijk bijkomend 
voordeel is dat het CO2-ver-
bruik uitzonderlijk laag is voor 
een dergelijk grote incubator. 
Dit geeft aanzienlijk lagere 
gebruikskosten en nog meer 
gebruiksgemak. 

Sanyo

www.sanyo-biomedical.com
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Autoclaveerbaar navul
systeem voor pipetpuntjes
Towerpack is een innovatief, 
snel en gemakkelijk navul-
baar systeem voor Diamond 
Tips. Het neemt 60 % minder 
ruimte in op het laboratorium-
werkblad en verbruikt 70 % 
minder plastic.

De totale reeks Diamond Tips 
Towerpack past in de ‘easy-
to-use’ Universal Reload Box. 
De racks zijn gemarkeerd met 
een kleur om onderscheid 
tussen de verschillende tips 
te maken en geven een indi-
catie voor de bijpassende Pi-
petman.
Kenmerken van de tips:
•  Autoclaveerbaar: 121°C/20 

minuten/1 bar.
•  100 % herbruikbaar.

•  Eén reloadbox voor alle 
tips.

•  Contaminatievrij systeem.
•  Kleurindicatie.
•  Ook steriel verkrijgbaar.
•  Aanraken van de tips niet 

nodig bij vullen van de box.

De Gilson Diamond Tips zijn 
nu extra aantrekkelijk geprijsd 
in combinatie met de nieuwe 
Pipetman L. Zie ook de adver-
tentie op pagina 2.
Ook loopt er tot 30 juni een 
actie voor gratis reload-
boxes  bij de aanschaf van 
Towerpacks (1 bij 3; 2 bij 5; 
5 bij 10).

Gilson International

www.pipetman.eu

pH elektrode voor bio-ethanol
Onafhankelijk onderzoek laat 
de superieure werking zien 
van de Methrohm EtOH-Trode 
bij de pH-bepaling in brand-
stof bio-ethanol. In een recent 
gepubliceerd ringonderzoek 
zijn verschillende gecombi-
neerde glaselektroden getest.

De Metrohm EtOH-Trode met 
een vast slijpstuk diafragma 
kwam hierbij als beste uit de 
bus. Alle elektroden met wa-
terige KCl vulling en een een-
voudige single junction gaven 
gelijkwaardige resultaten. Al-
leen de Metrohm-elektrode 
met zijn dubbel junction dia-

fragma en een andere geteste 
elektrode gaven aanvaardbare 
reproduceerbare grenswaar-
den.
De vergelijkende studie is uit-
gevoerd door Mary Ane Gon-
çalves en gepubliceerd in Sen-
soren en Actuatoren B 158 
(2011), p. 327-332. De onder-
zoekster licht toe: “Alleen de 
Metrohm-elektrode gaf repro-
duceerbare ondergrenzen die 
voldoen aan de eisen in de 
US Standaard ASTM D 6423. 
Door zijn opmerkelijke preci-
sie, is de Metrohm-elektrode 
een goed compromis tussen 
juistheid en precisie, omdat 

de pH-resultaten slechts iets 
hoger waren dan de resulta-
ten verkregen met de andere 
elektroden. Dit maakt deze 
elektrode tot een zeer goede 
keuze voor pH-metingen van 
de brandstof bio-ethanol.”
Omdat de pHE bepaling 
volgens ASTM D 6423 
en EN 15490 tijdgecon-
troleerd is, moet de 
sensor een korte 
responstijd heb-
ben. Ook op dit 
punt voldoet 
de Metrohm 
EtOH-Trode 
met een

 speciaal 
glasmem-

braan en het 
zeer precieze 
diafragma uit-

stekend en maakt 
de elektrode bijzon-

der geschikt voor het 
meten van pHE-waarden 

van biobrandstof.

Metrohm Applikon

www.metrohm.nl

Robuust pipetteersysteem in 
8- en 12-kanaals versie
De Pipetman M is nu ook 
beschikbaar als 8- en 12-ka-
naals multichannel pipet.

De robuuste Pipetman M is 
een fusie tussen de accura-
tesse, precisie en robuust-
heid van de Pipetman P en 
nieuwe gebruiksvriendelijke 
functies die het werk in het 
lab vereenvoudigen, elke 
dag weer.
De met sterke, lichtgewicht 
materialen en componen-
ten, maken Pipetman M 
één van de lichtste gemo-
toriseerde pipetten in zijn 
soort. Dit resulteert in een 
perfecte uitgebalanceerde 
pipetteersensatie!
Profiteer nu van de volgende Pipetman M promotie-acties:
•  Koop 4 x Pipetman M single channel en ontvang de Gilson 

Trackman ter waarde van € 540 gratis.
•  Koop 2 x Pipetman M multichannel en ontvang de Gilson 

Trackman ter waarde van € 540 gratis.

Gilson International

www.pipetman.eu
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Ook uw partner voor robotsystemen

Da Vinci Europe laboratory solutions B.V. helpt graag uw laboratorium e�  ciënter te 
maken. Eén van onze specialisaties is het ontwikkelen van robotsystemen voor het 
analytisch laboratorium. Deze nemen u steeds terugkerende of foutgevoelige taken 
uit handen. 
Een voorbeeld is een robot speciaal ontworpen voor forensisch onderzoek. 
De robot analyseert volledig automatisch de monsters die afkomstig zijn van 
een brand waarbij men brandstichting vermoedt. Naast een snelle en e�  ciënte 
monsterdoorvoer wordt ook de menselijke tussenkomst tot een minimum beperkt. 

Dit is slechts een voorbeeld van wat er mogelijk is. Da Vinci Europe helpt u graag 
bij uitdagingen op het gebied van e�  ciëntie, repeterende handelingen, fouten en
reproduceerbaarheden bij monster(voor)behandelingen. 

Wilt u meer informatie? Bel ons op 010-258 1870 of kijk op  www.davincieurope.com.

Da Vinci Europe 
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3004 GC Rotterdam
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Kwaliteitscontrole van chocolade met NIR

Op de komende Laborama kunt u bij Büchi de chocolade ko-
men proeven, die mede door kwaliteitscontrole met NIR, tot de 
beste in de wereld mag worden gerekend.

Het geheim van kwalitatief hoogwaardige chocolade zit hem 
in de receptuur. Het op een juiste wijze mengen van de ver-
schillende grondstoffen (cacao, melkpoeder, suiker, cacaoboter, 
roompoeder) en bestanddelen die alles nog lekkerder maken, 
als noten, marsepein en rozijnen, kan net hèt verschil maken. 
Ook de verschillende processen die worden doorlopen zijn van 
invloed op de uiteindelijke kwaliteit. Van de initiële verwerkings-
stappen als fermenteren, drogen, roosteren en malen van de 
cacaobonen tot aan het uiteindelijke mengen van de receptuur-
bestanddelen, concheren (rollen en kneden), temperen en koe-
len van de chocolade.
Waar kwaliteitsbewaking jarenlang handwerk was, het domein 
van de chocolatiers, liggen vandaag de dag chemische en fy-
sische parameters ten grondslag aan de kwaliteitscontrole. 
De inzet van conventionele methoden voor de bepaling van de 
relevante parameters is tijdrovend en daarmee een kostbare 
aangelegenheid.
Gerenommeerde chocoladefabrikanten die al tientallen jaren 
een wereldwijde toppositie hebben met hun premium merken 
gebruiken allen de NIR-technologie van Büchi voor de analyse 
van parameters als vet-, water- en saccharosegehalte, zowel op 
het laboratorium als in het proces. De onderscheidende factor 

is dat binnen enkele seconden zeer 
betrouwbaar en nauwkeurig de 
waarden van alle relevante pa-
rameters tegelijkertijd 
beschikbaar komen, 
zonder te hoeven 
wachten op de 
resultaten 
van conventi-
onele metho-
den.

Kom op 22 en 
23 maart naar 
de stands 
van Q-lab en 
Büchi op Labo-
rama 2012 en proef 
de chocolade, die 
mede door kwaliteits-
controle met NIR, tot de 
beste in de wereld mag 
worden gerekend.

Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

TOC-/TN-analysers

Analytik Jena biedt met de Multi N/C Series een range in-
strumenten voor de geautomatiseerde analyse van totaal 
organische koolstof en totaal stikstof.

De TOC-/TN-analysers met door Analytik Jena gepaten-
teerde technologie koppelen selectiviteit en betrouwbaar-
heid aan gevoeligheid en een groot dynamisch bereik. De 
technologie in deze detectoren biedt een meetsysteem 
met een ongekende bedrijfszekerheid en stabiliteit.
Ze zijn flexibel inzetbaar voor de bepaling van zowel TOC, 
NPOC, TIC, POC als TNb. Daarbij zijn ze ook nog eens ui-
terst efficiënt door de gelijktijdige analyse van TOC en TN.
Volledige oxidatie bij 950 ºC of 1500 ºC maakt de instru-

menten geschikt voor uiterst betrouwbare TOC- en TN-meting in een groot dynamisch bereik, van sporenana-
lyse tot sterk verontreinigde monsters en bij hoge zoutconcentraties. Ook in het fijne werk blinken ze uit: TOC-
meting kan tot 2 ppb zonder katalysator met UV-persulfaatoxidatie.
Het directe pneumatische injectiesysteem zonder septum zorgt er voor dat ook monsters, die deeltjes bevat-
ten, zonder verstoppinggevaar volledig en betrouwbaar worden geanalyseerd.

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl
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Roeren en koel houden tegelijk, tot -78 °C
Nieuwste ontwikkeling in het 
uitgebreide pakket van Hei-
dolph magneetroerders is de 
Cool-It Bowl die tijdens het 
roeren rondbodemkolven tot 
-78 °C koelt.

De Heidolph magneetroerders 
zijn verkrijgbaar met en zon-
der verwarming, en kenmer-
ken zich door vele veiligheids-
voorzieningen, eenvoudige 
bediening en lage kosten. Om 

de mogelijkheden van 
deze succesvolle lijn 
verder uit te breiden 
zijn op de chemisch 
resistente Kera-
Disk verwarmings-
plaat verschil-
lende opzetten te 
plaatsen. De nieuwste 
ontwikkeling daarin is de 
Cool-It Bowl, de veiligste en 
meest efficiënte manier van 
roeren en gelijktijdig koelen 

 van rondbodemkolven 
tot -78 °C. De vrijwel 
onbreekbare Cool-It 
houdt monsters lan-
ger op lage tempe-

ratuur  dan   de
 gebruikelijke

 methoden. 
Daarnaast 

zijn er de 
Heat-On opzetten voor 

rondbodemkolven, waarmee 
zonder oliebad of verwar-

mingsmantel reactiemengsels 
kunnen worden verwarmd en 
geroerd. 
Voor het uitvoeren van meer-
dere experimenten zijn er de 
Star-Fish opzetten waarmee 
van de magneetroerder met 
verwarming een meervoudig 
reactiestation kan worden ge-
maakt

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Inzetelementen voor 
onderzoekers met inhoud
De ThinCert-Cell Culture Inserts zorgen 
voor optimale werkomstandigheden 
voor celkweekexperimenten.

De ThinCert-Cell Culture Inserts zijn 
inzetelementen, die bestaan uit een 
zeer transparante behuizing van po-
lystyreen en een PET membraan met 
capillaire poriën als bodem. Door de 
geometrie van de ophanging van het 
inzetelement is altijd een gedefinieer-
de afstand tot de bodem van de well 
gewaarborgd en wel zodanig, dat de 
op de bodem van de well gekweekte 
cellen niet door het inzetelement kun-
nen worden beschadigd. Tegelijkertijd 
zorgen de capillaire poriën van het 
PET membraan met hun exact gedefi-
nieerde doorsnede en dichtheid voor 
een optimale uitwisseling van voe-
dingsstoffen en metabolieten tussen 
het buitenste compartiment (de well) 
en het binnenste compartiment (het 
inzetelement).
Uitsparingen aan de bovenkant van 
de behuizing verhogen de bewegings-
vrijheid bij het pipetteren in het inze-
telement en maken een onbeperkte 
uitwisseling van gassen mogelijk. De 
excentrieke positie van het inzetele-
ment in de well biedt de gebruiker een 
uitzonderlijk groot pipetteervenster. 
Het pipetteren in de well wordt verge-
makkelijkt door de self lift-geometrie, 
waardoor het inzetelement tijdens het 

pipetteren niet hoeft te worden verwij-
derd, hetgeen het risico van contami-
natie van de celkweek vermindert.
De ThinCert-Cell Culture Inserts zijn 
er voor 6-, 12- en 24-wells platen met 
poriedoorsneden van 0,4 µm, 1,0 µm, 
3,0 µm en 8,0 µm. Afhankelijk van het 
gekozen membraan zijn ze geschikt 
voor zowel het onderzoeken van het 
transport van verbindingen of metabo-
lieten als voor co-culturen of celmigra-
tie-experimenten.

De ThinCert Plate, een innovatieve op-
lossing voor de air-lift-kweekmethode, 
is geoptimaliseerd voor gebruik met 
de inzetelementen.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com

Een webshop 
vol met pipetten
Snel en overzichtelijk bestellingen plaatsen 
op www.pipetman.eu.

De webshop van Gilson biedt onder 
andere:
•  Gratis registreren voor online shoppen.
•  Gehele assortiment pipetten en tips in 

overzichtelijke webpagina’s.
•  Actuele promoties.
•  Orders direct plaatsen.

Ga voor alle actuele Gilson promoties snel 
naar www.pipetman.eu

Gilson International

www.pipetman.eu
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Precieze monsterverdelers

Retsch heeft twee nieuwe monsterverde-
lers ontwikkeld, de roterende monsterver-
deler PT100 en de  PT 200 monsterverde-
ler met roterende buis.

Foutloze en vergelijkbare analyse is nauw 
verbonden met een nauwkeurige behande-
ling van het monster. Alleen een represen-
tatief monster van het originele product 
kan zinvolle analyseresultaten opleveren. 
Vaak zijn de monsters te groot in volume 
voor verdere verwerking en dienen ze te 

worden opge-
splitst, maar 
dan wel op 
een betrouw-
bare en re-
presentatieve 
manier.
Dit kan wor-
den bereikt 
met behulp 
van een rote-
rende mon-
sterverdeler, 
zoals de nieu-
we PT 100. 

De PT100 verdeelt het monster zo precies 
dat de samenstelling van elk van de 6, 8 
of 10 fracties precies overeenkomt met de 
samenstelling van het oorspronkelijke pro-
duct. Dit gaat op voor zowel fijne poeders 
als grove materialen tot 10 mm toevoer-
grootte. De materiaaltoevoer en het verde-
len ervan vindt automatisch plaats via een 
gekoppelde trilgoot zonder enig materiaal-
verlies.
De nieuwe PT 200, de monsterverdeler 
met roterende buis, maakt het mogelijk 
om een representatieve en stofvrije ver-
deling te maken van grotere volumes van 
bulkgoederen. De verhouding van de frac-
ties is vrij instelbaar.
Beide monsterverdelers zijn voorzien van 
digitaal instelbare tijd en comfortabele 
‘quick-release’ klemmen voor eenvoudige 
en snelle verwerking van monsterfles-
sen. Door de hoge nauwkeurigheid van de 
monsterverdeling zijn ze geschikt voor de 
meest moderne analyse-apparaten.

Retsch Benelux

www.retsch.nl

Labanalyses dichterbij 
het productieproces

De ADI 2045PL ProcessLab is 
geschikt voor plaatsing in een 
procesomgeving. De hardware 
is IP66 en praktisch water- en 
stofdicht.

Er zijn veel redenen te be-
denken om labanalyses dich-
terbij het productieproces 
uit te voeren, zoals tijdsbe-
sparing, snellere resultaten, 
minder fouten door monster-
transport. Speciaal hiervoor 
heeft Metrohm Applikon de 
ADI 2045PL ProcessLab ont-
wikkeld die geschikt is voor 
plaatsing in een procesomge-
ving. De IP66-uitgevoerde be-
huizing maakt het instrument 
praktisch water- en stofdicht. 
De monsters kunnen hand-
matig worden aangeboden of 
op een autosampler worden 
geplaatst. 
De software in de ADI2045PL 
heeft als basis de Metrohm 
titratiesoftware tiamo. Indien 
tiamo al op het laboratorium 
wordt gebruikt kunnen de me-
thoden eenvoudig op elkaar 
worden afgestemd. Aanvul-
lende software verhoogt het 

gebruiksgemak voor een pro-
cesomgeving en de monster-
name, analyse en spoelen van 
het systeem gaan volautoma-
tisch. De bediening werkt via 
het touch screen of met een 
remote start. Via remote con-
trol is de 2045PL bijvoorbeeld 
vanuit het lab te bedienen. 
Van at-line naar on-line is met 
de 2045PL een eenvoudige 
stap. Eén enkele software 
upgrade en de ProcessLab is 
een volwaarde Process Analy-
zer die direct gekoppeld kan 
worden aan het proces. Dit 
geeft de maximale winst in 
tijd, productiecontrole en kos-
tenbesparing en dat 24 uur 
per dag.

De volgende analysetechnie-
ken zijn beschikbaar: titre-
ren, Karl Fischer, fotometrie 
en directmetingen. Maar ook 
andere analyse instrumenten 
zijn te koppelen, bijvoorbeeld 
voor dichtheids- en troebel-
heidsbepalingen.

Metrohm Applikon

www.metrohm.nl



SURFACE ACOUSTIC WAVE - Biosensors

•	 Label free en real-time detectie 
•	 Meten van interactie met eiwitten, DNA en small molecules 
•	 Detecteert binding van membraaneiwitten op levende cellen, virussen en vesicles 
•	 Geen storing van DMSO 
•	 Nieuw: sam®X,	voor	maximale	workflow	met	onafhankelijke	of	sequentiële	kanaalverwerking

@Beunderondewww.beunderonde-ls.nl facebook.com/beunderonde

“Surface Acoustic Wave 

biosensor technologie gaat veel 

verder dan traditionele SPR”

John Post,
Beun-De Ronde Life Science

Schrijf je nu in voor onze Seminar:

Label free en 

real-time detectie 

Op 17 april a.s.

Inschrijven via: info@beunderonde.nl

template-bdr_01.indd   1 15-02-12   15:12



 2012 #16 | 31

AANRADERS

SURFACE ACOUSTIC WAVE - Biosensors

•	 Label free en real-time detectie 
•	 Meten van interactie met eiwitten, DNA en small molecules 
•	 Detecteert binding van membraaneiwitten op levende cellen, virussen en vesicles 
•	 Geen storing van DMSO 
•	 Nieuw: sam®X,	voor	maximale	workflow	met	onafhankelijke	of	sequentiële	kanaalverwerking

@Beunderondewww.beunderonde-ls.nl facebook.com/beunderonde

“Surface Acoustic Wave 

biosensor technologie gaat veel 

verder dan traditionele SPR”

John Post,
Beun-De Ronde Life Science

Schrijf je nu in voor onze Seminar:

Label free en 

real-time detectie 

Op 17 april a.s.

Inschrijven via: info@beunderonde.nl

template-bdr_01.indd   1 15-02-12   15:12

Minder monstervolume 
met ‘half area’ microplaten

Door gebruik van de 96 wells ‘half area’ mi-
croplaten kan het monstervolume met de 
helft worden verminderd.

Het verminderen van monstervolumes is 
voor diverse toepassingen in laboratoria een 
belangrijk criterium. In de geautomatiseerde 
processen voor het screenen van farmaceu-
tisch actieve verbindingen worden hierom 
tegenwoordig microplaten met 384 of 1536 
wells gebruikt.
Zowel researchafdelingen in R&D als 
ondernemingen, die zich bezighouden 
met diagnostiek met ELISA-technieken, 
gebruiken voor handmatige toepassingen 
echter nog regelmatig 96-wells microplaten. 
De door Greiner Bio-One ontwikkelde 96 
wells ‘half area’ microplaten zijn voor deze 
toepassingen uitermate geschikt. Ze hebben 
een gestandaardiseerde laagdichtheid  
(1 cm = 170 µl, 0,5 cm = 80 µl), ze kunnen 
vlug en nauwkeurig met de hand worden 
gepipetteerd en er kan een vermindering 
van het monstervolume tot 50 % mee 
worden verkregen.

Laboratoria kunnen kiezen uit zwarte, witte, 
transparante en µClear microplaten in ELI-
SA-, HTS- of cel- en weefselkweekkwaliteit. 
Hiermee zijn ze geschikt voor een grote di-
versiteit aan toepassingen.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com

De nieuwe 
standaard 
isolator voor de 
farmaceutische 
industrie
MBraun introduceert de veilige en 
eenvoudig te reinigen ISO PRO isolator 
voor gebruikersbescherming.

De activiteit en gevoeligheid van de 
huidige actieve farmaceutische com-
ponenten vereisen een speciale wer-
komgeving voor onderzoek, ontwikke-
ling en de productie. De veiligheid van  
medewerkers en de bescherming van 
de producten tegen omgevingsinvloe-
den zijn de belangrijkste functie van 
de huidige isolators.
MBraun introduceert de veilige en 
eenvoudig te reinigen ISO PRO isola-
tor voor gebruikersbescherming (OEL 
< 1,0 μg/m3/8 h). De isolator werkt in 
een constante onderdruk, middels een 
geïntegreerde blower na het HEPA-fil-
ter. De blower met frequentieregelaar 
reguleert de druk op -200 Pa met een 
luchtverversingssnelheid van meer 
dan 15 keer per uur. In het geval van 
een calamiteit of defecte handschoen 
zal de blower automatisch versnellen, 
zodat de gebruiker onder alle omstan-

digheden beschermd blijft.
De gehele constructie is van RVS 
1.4404 (316L) met afgeronde hoeken 
en naden; het veiligheidsglas is ge-
laagd. De werkruimte van de isolator 
is bereikbaar via ergonomisch ontwor-
pen ovale poorten en de isolator heeft 
een geïntegreerde materiaal transfer 
kamer. Uiteraard voldoet de ISO PRO 
aan de GMP-voorschriften.
MBraun-Mecalab is al 30 jaar een be-
langrijke partner voor de farmaceuti-
sche industrie bij het ontwerpen, bou-
wen en leveren van passende isolator-
systemen. Salm en Kipp begeleidt het 
gehele traject, van URS tot levering en 
validatie. 

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Monsters opslaan in 
een kleurige box
De Cryo Storage Box is een 
handig accessoire voor de 
opslag van maximaal 81 (9 x 
9) Cryo.s, 1 ml en 2 ml mon-
sterbuizen.

De Cryo Storage Box is van 
polypropyleen en dus zeer 
temperatuur- en schokbesten-
dig, waardoor zelfs opslag bij 
temperaturen van -196 °C 
mogelijk is. 
De box is in vijf varianten 
verkrijgbaar: volledige trans-
parant of met een blauwe, 

groene, rode of gele 
onderkant. Het ge-
makkelijk te verwijde-
ren deksel is trans-
parant om goed de 
inhoud van de box te 
laten zien. Verder is 
de box voorzien van ventilatie-
gaten om een goede luchtuit-
wisseling tussen interieur en 
exterieur te waarborgen.

Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com
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Aan welke kwaliteitsnormen moet of wil het 
lab voldoen? Dat is de eerste vraag waar een 
kwaliteitsmanager een helder antwoord op 

moet formuleren, alvorens hij 
of zij begint met het opstel

len van een protocol voor 
onderhoud en kalibratie 
van pipetten. Bij de ge
wone ISO9001 norm is het 
voldoende om de pipetten 
jaarlijks te kalibreren, liefst 
na onderhoud, zodat de 
juiste werking weer voor 
een jaar is verzorgd.
Bij meer technische norme
ringen zijn de eisen echter 
veel hoger. Er moet hierbij 
vaak worden aangetoond 
dat de pipet continu aan de 
gestelde eisen voldoet. In

dien blijkt dat een pipet niet voldoet aan de ge
stelde specificaties, bijvoorbeeld na ‘asfound’ 

kalibratie, moeten alle testresultaten waarbij 
deze pipet betrokken is sinds de vorige kali
bratie onder de loep worden genomen.

Uitbesteden van kalibratie
Kan je als lab voor de ISO9001 norm nog wel 

zelf aan de slag, bij meer stringente normen 
is het wijsheid om de kalibratie uit te besteden, 

vooral als de enige internationale norm voor pipet
kalibraties, ISO8655, in het geding is. Let er bij het 

uitbesteden dan wel op dat je een door de Raad van 
Accreditatie (RvA) geaccrediteerd kalibratielabora
torium inschakelt.
Alleen een RvAgeaccrediteerd kalibratielab, dat 
werkt volgens de norm ISO17025, mag een kali
bratiecertificaat afgeven. Dit betekent dat de gege
vens die hierop vermeld staan, zijn verkregen door 
een goed gevalideerde, of nog beter, internationaal 
gepubliceerde methode die getoetst is door de 
vakdeskundigen van de Raad van Accreditatie. Te
vens wordt hierbij gegarandeerd dat alle gebruikte 
meetinstrumenten zijn getest en is gekeken of de 
gebruikte eenheden zijn te herleiden naar interna
tionale standaarden. Bovendien wordt er voor elke 
meting een onzekerheid berekend en weergegeven 
wat een betrouwbare interpretatie van de meetge
gevens mogelijk maakt. Natuurlijk wordt ook ge
keken naar de commerciële onafhankelijkheid van 
de lab, en de juridische aansprakelijkheid van de 
organisatie waartoe het kalibratielab behoort. Alle 
medewerkers die betrokken zijn bij de kalibraties 
worden beoordeeld op competentie. 

Houd zicht op de normen
Alleen een RvAkalibratie certificaat geeft dus een 
betrouwbaar beeld van de prestaties van een pipet. 
Elk ander meetrapport (vaak wordt dit ten onrechte 
een certificaat genoemd) heeft betrekkelijk wei
nig waarde omdat de gegevens niet gecontroleerd 
worden door een onafhankelijke instantie. Denk 
dus ook niet dat een ISO9001gecertificeerd lab een 
dergelijk certificaat kan afgeven. De ISO9001 is een 

Onderhoud en 
kalibratie van pipetten

De toenemende bewustwording over kwaliteitswaarborging in labo-

ratoria leidt tot een groeiende vraag naar onderhoud en kalibratie van 

pipetten. Dit brengt vaak veel vragen met zich mee omdat duidelijke 

richtlijnen of standaarden ontbreken. De kwaliteitsverantwoordelij-

ke moet hiervoor zelf procedures opstellen, maar op basis waarvan?

Ed Hajema, service manager 

MLH, Gilson International
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algemene norm voor de organisatie van een bedrijf 
of instelling, en zegt niets over de technisch eisen, 
zoals geformuleerd in ISO17025, waaraan een gecer
tificeerd kalibratielaboratorium moet voldoen.
Verwar ook ISO8655 niet met ISO17025. De norm 
ISO8655 beschrijft heel specifiek de juiste werking 
en controle daarop (kalibratie) van ‘zuigerbediende, 
volumetrische apparatuur’. Hier vallen  de meeste 
pipetten onder. ISO17025 is een norm voor de orga
nisatie en methodes die gehanteerd moeten worden 
door test en kalibratielaboratoria.

Opsturen of op locatie?
In principe is het mogelijk om RvAkalibratiecerti
ficaten op locatie af te geven. De omstandigheden 
waarin de metingen plaatsvinden, moeten echter 
wel voldoen aan de omstandigheden zoals ze in de 
door de RvA goedgekeurde procedures zijn om
schreven. Normaal gesproken moeten ze voldoen 
aan de norm dit gehanteerd wordt als methode, zoal 
in het geval van pipettenkalibratie: ISO8655.
Voor veel laboratoria zal het handiger zijn om de pi
petten op te sturen naar een geaccrediteerd kalibra
tielab. Doe dat niet zonder vooroverleg! Licht vooraf 
het kalibratielab in en vraag om een aanvraagfor
mulier pipettenkalibraties. Op dit formulier kun je 
exact aangeven wat precies met de pipetten gedaan 
moet worden. Tevens kan hierop aangegeven wor
den of de pipetten nog onderhoud nodig hebben 
en eventueel bijgesteld moeten worden. Houd er 
wel rekening mee dat de pipetten vóórdat ze onder
houd krijgen wel eerst gekalibreerd moeten worden 

(de zogenaamde ‘asfound’ kalibratie).
Een bijkomend voordeel van uitbesteden bij een 
geaccrediteerd kalibratielab is dat er geen extra ka
libratiecertificaten van de gebruikte meetmiddelen, 
zoals de balansen en thermometers nodig zijn. Wan
neer het kalibratiecertificaat voorzien is van het RvA 
accreditatiemerk betekent dit dat de kalibratie van 
alle gebruikte meetmiddelen gecontroleerd wordt 
door de RvA. Dit garandeert de herleidbaarheid van 
de meetresultaten naar internationale standaarden.

Niet te krap specificeren
Fabrieksspecificaties zijn merk en modelgebonden. 
Deze waarden geven aan waartoe de pipet in staat is 
bij goed gebruik in de juiste omstandigheden met de 
originele pipettips. De waarden zijn volumegere
lateerd. ISO8655(2) normen zijn algemene normen 
voor alle merken pipetten. Deze waarden zijn alleen 
gerelateerd aan het nominale volume en gelden in 
absolute waarde voor het hele dynamische bereik 
van de pipet. Dit betekent dat de relatieve waarden 
voor de lagere volumes van het dynamische bereik 
vrij groot kunnen zijn. Met andere woorden: ga niet 
uit van de fabrieksspecificaties, want die zijn vaak 
erg krap en derhalve niet geschikt voor een juiste 
kalibratie.

Info
 Gilson International

www.gilson.com

www.pipetman.eu

Op het aanvraagformulier pipet-

tenkalibratie kun je exact aange-

ven wat precies met de pipetten 

gedaan moet worden.

Nauwkeurige gravimetrische bepalingen zijn een wezenlijk onderdeel van pipetkalibraties.
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, Automated microbiology detection system

�  Continuous Sample Monitoring
       Early warning and rapid results (E. coli / Total Coliforms)

�  Automated Detection
      No subjective visual interpretations of the results

�  ‘All-In-One-Test’ Cartridge with the TECTA™ CCA
       No sample preparation minimizing contamination risks and false positives

�  Self-Contained
       Compact, portable, simple alternative to a laboratory

Enhance your water testing and safety with TECTA™
CONTACT US TO KNOW MORE!

The TECTA™ B16 is a complete, self-contained 
automated microbiology testing system capable 
of providing laboratory-grade results on-site with 
unprecedented time-to-result performance.

Gratis boek 
‘The Laboratory Assistant’

All-purpose 
laboratoriumschudder

Extra voorde-
lige digitale 
analytische  
injectiespuit
Bestel tijdens de voorjaars-

actie van Da Vinci Europe 

de eVol van SGE Analytical 

Science en ontvang een  

korting die kan oplopen 

tot € 135.

De eVol combineert een digitale 

gecontroleerde besturing samen 

met een analytische injectie-

spuit. Zo levert deze digitale 

analytische injectiespuit keer 

op keer hetzelfde nauwkeurige 

resultaat onafhankelijk van de 

gebruiker.

Bestelling van de eVol elektroni-

sche starters kit ter waarde van 

€ 985 per fax of e-mail levert 

een korting op van € 100. Deze 

korting loopt op tot € 135 bij 

bestelling via de webshop.

Daarnaast trakteert Da Vinci 

Europe op een gratis gevulde 

snoeppot. De voorjaarsactie 

loopt van 1 maart tot 1 juni 2012. 

Kijk op de website voor de actie-

voorwaarden.

Da Vinci Europe laboratory solutions

shop.davincieurope.com

De Heidolph Multi-Reax labo-

ratoriumschudder schudt maxi-

maal 26 buizen van verschillende 

diameter. De korte, maar snelle 

schudbeweging van 3 mm geeft 

ook in grote buizen perfecte 

mengresultaten.

Van deze veelzijdige schud-

der met timerfunctie is er nu 

een demonstratiemodel in de 

aanbieding. De normale prijs 

is € 1.110, maar voor deze be-

taalt u slechts de helft: € 555. 

Deze prijs is exclusief BTW en 

verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp 

www.salmenkipp.nl

Het Engelstalige boek  

‘The Laboratory Assistant’ 

van Büchi bevat:

•  Algemene informatie over 

laboratoriumapparatuur.

•  Eenvoudige uitleg van 

methoden en technieken 

als:

 - rotatieverdampers  

en vacuüm;

 - smeltpuntsbepaling;

 - distillatie;

 - sproei- en vriesdrogen;

 - en nog veel meer.

•  Veel illustraties en foto’s.

•  Theoretische achtergron-

den.

•  Bruikbare tips & tricks.

Vraag nu gratis het boek ‘The Laboratory Assistant’ van 

Büchi aan en stuur een e-mail o.v.v. Laboratory Assistant 

naar: netherlands@buchi.com.

Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Geen wachtrij 
meer voor gel-
documentatie
Snelheid en eenvoud in de 

bediening zijn de sleutel-

woorden voor het stand-

alone Uvitec HD2 geldoc 

systeem.  Simpelweg een 

paar drukken op de knop en 

alles verloopt automatisch. 

Resultaat? Hogekwaliteits 

afbeeldingen die meteen kun-

nen worden opgeslagen op 

een USB geheugen stick of di-

rect via een LAN-verbinding 

naar het netwerk kunnen 

worden gestuurd. De 12-bits 

en 1,4 megapixel leveren een 

uitstekende signaal-ruisver-

houding voor kwantificering 

en natuurlijk voor gebruik in 

publicaties.

De UV-transilluminator is 

beveiligd. Het ingebouwde 

beeldscherm is groot en een 

externe computer is niet 

nodig. Dus is er ook geen kans 

op ethidiumbromide besmet-

ting.

De bijgeleverde UVIDoc 1D 

software is licentievrij en 

kan dus onbeperkt worden 

geïnstalleerd.

Het  Uvitec HD2 geldoc 

systeem is nu fors afge-

prijsd, van € 6280 naar 

€ 4960.

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl
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unprecedented time-to-result performance.
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kOOPJESHOEk
Exclusief voor de lezers van LabVision. 
Zorg dat u er snel bij bent!

Pipetman L in 
de aanbieding
Pipetman L is een volledig nieuw 

ontwikkelde pipet die veel lich-

ter is dan de klassieke Pipetman 

modellen en waarbij ook veel 

minder kracht nodig is om de 

pipet te bedienen. De betrouw-

baarheid en robuustheid zijn 

echter nog onveranderd.

De ‘L’ staat hier voor ‘Locka-

ble’, wat betekent dat er een 

gepatenteerd ‘slot’ zit op het 

volume-instelsysteem waardoor 

een per ongeluk versteld volume 

tijdens het werken definitief tot 

het verleden behoort. Met dit 

systeem komt de pipet tegemoet 

aan de eisen en wensen van 

intensive pipetgebruikers die 

waarde hechten aan accuratesse 

en precisie en veel comfort.

Pipetman L is verkrijgbaar in 

acht verschillende modellen 

waarmee vanaf 0,2 µl tot 10 ml 

gepipetteerd kan worden. Ze 

zijn voorzien van de bekende 

universele tiphouder zodat er 

een grote keuze aan tips is om 

mee te werken. Naast de bekende 

RVS ejectorarm is er nu ook een 

kunststof tipejector. 

Bekijk de actuele Pipetman 

L promotie in de adverten-

tie op pagina 2 van deze 

LabVision, of ga naar de 

website.

Gilson International

www.pipetman.eu

Er is altijd een verschil tussen 

de temperatuur die u instelt 

op een magneetroerder met 

verwarming en de werkelijke 

temperatuur in de vloeistof 

die u mengt. Dit geeft vaak 

ongewenste effecten als gevolg 

van een te hoge tempera-

tuur, of vertraging door een 

te lage temperatuur. De juiste 

temperatuur is dus van groot 

belang voor het slagen van uw 

experiment. Daarvoor moet u 

de temperatuur in de vloeistof 

meten en de warmtetoevoer 

daarop aanpassen. 

Het Heidolph MR Hei-

Standard pakket bevat alle 

benodigdheden om dit te berei-

ken: magneetroerder, control-

ler en temperatuursensor. De 

prijs hiervoor bedraagt 

normaal € 880, maar tot 30 

april 2012 betaalt u slechts 

€ 730. Deze prijzen zijn 

exclusief BTW en verwijderings-

bijdrage.

Salm en Kipp 

www.salmenkipp.nl

Introductiekorting voor elementenanalyses

Demomaterialen 
met kortingen 
tot 50 %

Regelmatig 

verkoopt Gilson 

gebruikte 

demonstratiepi-

petten en -mate-

rialen tegen zeer 

aantrekkelijke 

prijzen. 

Dit zijn demo-

modellen van 

onder andere:

•  Klassieke 

Pipetman P & 

Neo, single- en 

multichannel.

•  Pipetman 

Concept.

•  GmClab (mini-

centrifuge).

•  Trackman.

Neem snel 

contact op en 

vraag naar 

de speciale 

voorwaarden 

en prijzen.

Gilson International

sales-nl@gilson.com

Als exclusieve distributeur van XOS biedt 

Da Vinci Europe een introductiekorting van 

10 % bij bestellingen die voor 30 juni 2012 

worden geplaatst. Maak tegen een aantrekke-

lijke prijs kennis met de producten van XOS:

•  Sindie bepaalt zwavel in brandstoffen;

•  Clora bepaalt het element chloor in petroleum-

stromen en water;

•  Maxine analyseert multi-elementen in koolwater-

stoffen zoals S, Cl, P, K, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 

Zn, Hg, As, Pb en Se;

• Signal bepaalt silicium in petroleumstromen en 

biobrandstoffen;

•  Phoebe analyseert fosfor in koolwaterstoffen en 

waterige matrices.

Deze producten zijn in verschillende uitvoeringen 

beschikbaar. Kijk op de website voor meer informa-

tie. 

Da Vinci Europe laboratory solutions

www.davincieurope.com

Voordelig pakket voor mengen 
bij de juiste temperatuur



Monsternemer met 
draaiende buis PT 200
■ exacte verdeling, ook 

voor grotere monsters
■ modulair ontwerp
■ digitale schakelklok
■ snelheidscontrole op ro-

terende buis
■ vereenvoudigde bedie-

ning met snelspanbe-
vestiging van trechter 
en flessen

■ verbeterde instelling van 
de deelvehoudingen

■ mogelijkheid om in 
batch of continu proces 
te gebruiken

■ verdeling volgens 
DIN 51701

www.retsch.nl/pt200

Monsterverdeler 
PT 100
■ hoge nauwkeurigheid 

van monsterverdeling, 
geschikt voor de moder-
ne analyse apparaten 

■ modulair ontwerp 
■ automatische materiaal 

toevoer via een gekop-
pelde trilgoot 

■ ‘quick-release’ klemsys-
teem voor eenvoudige 
en snelle verwerking van 
monsterflessen 

■ digitale tijdsindeling
www.retsch.nl/pt100

Cycloonmolen 
TWISTER
■ monstervoorbereiding 

voor NIR analyses
■ ideaal voor het malen 

van diervoeders, gra-
nen, hooi en aanver-
wante producten

■ 3 gecontroleerde snel-
heden

■ cycloonafscheider met 
opvangfles van 250 ml 
voor het snel verzame-
len van monster

■ professioneel industrieel 
ontwerp met lange le-
vensduur

www.retsch.nl/twister

Deeltjesgrootte-
analyse CAMSIZER XT
■ analyse van deeltjes-

grootte en –vorm voor 
fijne poeders, agglome-
raten en suspensies

■ digitale beeldverwer-
king, volgens ISO 
13322-2, met gepaten-
teerd twee-camera sys-
teem

■ breed dynamisch meet-
bereik van 
1 µm tot 3 mm

■ zeer korte meetduur van 
1-3 minuten

■ modulaire systeemop-
bouw voor droge en nat-
te dispersie van produc-
ten

www.retsch.nl/camsizerxt

Zeeftoestel 
AS 450 basic
■ efficiënte electromagne-

tische aandrijving met 
3D beweging

■ eenvoudige bedizening, 
ergonomisch ontwerp

■ uitstekende schei-
dingsefficiëntie, zelfs 
met korte zeeftijden

■ tot 11 fracties in één 
zeefanalyse

■ digitale instelling van 
tijd en amplitude

■ onderhoudsvrij
■ mobiel bedieningspaneel 

voor meer comfort
www.retsch.nl/as450basic

SOLUTIONS IN 
MILLING & SIEVING

Om –als gebruiker van Uw apparaat– doelgericht geïnformeerd 
te worden over nieuwigheden, applicaties, seminars uit uw eigen 

toepassingsgebied, kunt U zich eenvoudig registreren op

www.my.retsch.nl

NIEUW NIEUW

NIEUW

LABORAMA 
Stand 2F-15

België/Luxemburg 

Tel.:  +32 3 870 96 40
Fax:  +32 3 870 96 41
E-Mail: info@retsch.be
Web:  www.retsch.be

RETSCH Benelux

VERDER NV/SA 
Kontichsesteenweg 17
2630 Aartselaar 
België

Nederland 

Tel.:  +31 30 677 92 61
Fax:  +31 30 677 92 69
E-Mail: info@retsch.nl
Web:  www.retsch.nl

Labvision-2012Feb.indd   1 15.02.12   09:59
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AgENDA

Nxt Gen Technology in 
het labproces
‘Nxt Gen Technology’ haakt in op de opkomst van 

Electronic Lab Notebook en databeheer ‘in the 

cloud’ in combinatie met de verdere integratie in 

de robotisering van samplehandling. De vierde edi-

tie van LabAutomation zal plaatsvinden op dinsdag 

3 april 2012 in het Evoluon in Eindhoven. Tal van 

leveranciers presenteren zich in de centrale koepel 

van het Evoluon met table-top stands, met voor 

LabVision: Gilson International, Metrohm Appli-

kon, RAAK Lab Informatics en Salm en Kipp. In het 

conferentieprogramma komen gebruikers aan het 

woord, met hun ervaringen en hun toekomstvisies.

Registratie als bezoeker aan de LabAutomation-

conferentie kan via www.fhi.nl/labautomation. De 

kosten voor deelname bedragen € 98. Als relatie 

van één of meer van de exposerende bedrijven is 

het mogelijk om via één van hen een speciale rela-

tiekaart aan te vragen voor gratis deelname.

www.fhi.nl/labautomation

Surface Acoustic Wave (SAW) technologie

HET Instrument 2012

European Academy of Forensic Science 
Conference

Laborama 2012

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

organiseert van 20 tot en met 24 augustus 

2012 de zesde editie van ‘the European 

Academy of Forensic Science Conference 

(EAFS)’. Dit evenement wordt gehouden 

bij de Haagse Hogeschool en omvat een 

wetenschappelijke conferentie, een so-

ciaal programma waarbij u uw collega’s 

en partners binnen de forensische weten-

schap kunt ontmoeten en een beursplein.

Op dit beursplein zal Da Vinci Europe on-

der andere haar Arson robot presenteren 

die speciaal is ontworpen voor forensisch 

onderzoek. De robot analyseert volledig 

automatisch de monsters die afkomstig 

zijn van een brand waarbij men brand-

stichting vermoedt. Naast een snelle en 

efficiënte monsterdoorvoer wordt ook de 

menselijke tussenkomst tot een minimum 

beperkt. Een andere oplossing die Da 

Vinci Europe laat zien voor de forensische 

markt is de Stir Bar Sorptive Extraction 

(SBSE) techniek; een innovatieve en effici-

ente methode voor de extractie van drugs 

in bloed, urine en weefselmonsters. De 

Twister van Gerstel is voorzien van deze 

SBSE techniek.

www.davincieurope.com

www.eafs2012.eu

De 13de editie van Laborama vindt plaats op 22 en 

23 maart 2012 in de hallen van Brussels Kart Expo 

te Groot-Bijgaarden. Eind februari stonden er ruim 

130 exposanten op de exposantenlijst.

De volgende LabVision-bedrijven c.q. hun Belgische 

zusterbedrijven kunt u bezoeken:

•	 Büchi	Labortechnik	 2.B2

•	 Gilson	International	 2.C22

•	 Greiner	Bio-One	 2.E10

•	 Metrohm	Belgium	 1.C2

•	 Retsch	Benelux	 2.F15

•	 Salm	en	Kipp	 2.C11

•	 Veolia	Water	STI	 2.B20

www.laborama.be

Beun-De Ronde Life Science organiseert 

op 17 april a.s. een seminar over de label 

free biosensor technologie Surface Acous-

tic Wave (SAW). Het seminar is gericht op 

mensen die onderzoek doen naar inter-

actie tussen biomoleculen, zoals bijvoor-

beeld eiwit-eiwit of eiwit-DNA interacties. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn 

onder andere het testen van antilichamen 

en small molecules in real-time, interacties 

met levende cellen, en de mogelijkheden 

van diverse sensor chips. Anders dan bio-

sensors die werken volgens het principe 

van SPR (Surface Plasmon Resonance), 

werkt dit systeem met behulp van twee 

dimensionale geluidsgolven, en is zeker 

ook interessant voor onderzoekers die al 

SPR instrumentatie tot hun beschikking 

hebben.

Registratie voor de seminar kan door een 

email te sturen naar: info@beunderonde.nl.

www.beunderonde-ls.nl

De volgende editie van HET Instrument 

staat gepland van 25 tot en met 28 sep-

tember in Amsterdam RAI. Het thema van 

deze editie is ’Technology X-pedition’. 

Net als in 2010 is het weer een drieluik 

van deelbeurzen: Industriële Elektronica, 

Industriële Automatisering en Laborato-

rium Technologie. Per deelbeurs wordt 

het thema uitgewerkt in de drievoudige 

uitnodiging X-plore Electronics, X-plore 

Automation en X-plore Laboratory. 

Op basis van de aard en de traditie van 

HET Instrument zal er ook een krachtig 

conferentieprogramma worden ontwik-

keld voor de bezoekers. Behalve met de 

exposerende bedrijven werkt FHI daarbij 

samen met een reeks van gerenommeerde 

wetenschappelijke organisaties, beroeps- 

en toepassingsgerichte brancheverenigin-

gen.

www.hetinstrument.nl

Van lijn tot lab
DNV LAB

Van lijn tot labVan lijn tot labVan lijn tot labVan lijn tot lab

Een laboratorium dat helemaal aansluit op uw wen-
sen. Met laboratoriummeubilair dat praktisch, mooi 
én gebruiksvriendelijk is. S+B verzorgt het, van het 
allereerste concept tot de laatste stekker in het stop-
contact. Uw wensen zijn daarbij ons uitgangspunt, 
wij adviseren en begeleiden waar u dat nodig vindt. 
Natuurlijk gebruikt S+B uitsluitend hoogwaardige 
materialen en voldoen al onze producten en diensten 
aan alle gangbare veiligheidseisen. Een compleet 
laboratorium op maat dus. Hoe komt uw lab eruit te 
zien? 

Heeft u ideeën voor de renovatie van uw laborato-
rium of nieuwbouwplannen? Bel nu voor een vrij-
blijvend gesprek 010 258 25 80.
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DNV LAB
IKAZIA ZIEKENHUISIKAZIA ZIEKENHUIS

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

Een laboratorium dat helemaal aansluit op uw wen-
sen. Met laboratoriummeubilair dat praktisch, mooi 

NEDERLANDS FORENSISCH INSTITUUT

TU TWENTE

Elandstraat 77   3064 AG Rotterdam  
Postbus 256   2900 AG Capelle a/d IJssel
T  010 258 25 80 F  010 258 25 55  
I   www.splusb.nl    E  info@splusb.nllaboratoriummeubilair  |  labinrichting
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Ti-Touch
Finally, titration reduced 
to the max!

The new compact titrator for routine 
analysis. Maximum system integration. 
Perfect ease of use:

• Buret, stirrer, dosing system & 
Touch Control in a single unit

• Contact-free reagent exchange
• Connect to intranet or LIMS –  

without PC!
• Paperless PDF reports – without PC!
• USB port: memory stick, printer, 

barcode reader, etc.
• One-touch titration for up to 
 14 methods

Find more information on:
www.metrohm.nl
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