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Creating your future lab
S+B is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve inrichtingsconcepten voor ziekenhuizen, laboratoria en het bedrijfsleven. Wij maken meubilair op maat, dat praktisch, gebruiksvriendelijk én mooi is. Want behalve kwaliteit en veiligheid, vinden wij design ook heel belangrijk.
Uw wensen zijn altijd ons uitgangspunt. Als totaalinrichter slaat S+B daarbij een brug tussen
de veiligheidseisen en wat praktisch en economisch mogelijk is. Om kwaliteit en veiligheid te
garanderen van A tot Z, zorgt onze eigen installatiedienst voor een complete oplevering,
eventueel inclusief alle technische installaties. Daarnaast heeft S+B een uitgebreide servicedienst voor alle voorkomende reparaties en het testen van zuurkasten en veiligheidskasten.
Zoekt u een complete inrichting, een laboratorium, of designmeubels op maat, die aansluiten op
uw werk en wensen? Bel +31 (0)10 258 25 80 of stuur een e-mail naar info@splusb.nl
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Gebruikt u de oudste
Metrohm titrator?
Als dat zo is, doe dan mee aan de wedstrijd,
win de nieuwste Ti-Touch titrator en sta in
onze volgende advertentie.
Voor aanmelden, voorwaarden en uw motivatie
waarom u de titrator nog steeds geweldig vindt:

www.metrohm.nl/oudstetitrator
Er zijn geen aankoopverplichtingen.
Uiterlijk 1 oktober registreren !
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REDACTIONEEL

U komt toch ook naar HET Instrument?
Wederom hebben we een zomer achter de rug met veel regen en nauwelijks zomerse dagen. Het
begint al bijna een traditie te worden dat de Indian Summer het beter gaat doen dan de normale
zomer. Na regen komt zonneschijn.
Een echte traditie is dat we in onze branche om de twee jaar een belangrijke beurs hebben:
HET Instrument. Ook dit jaar dus weer! In de week van 25 tot en met 28 september in de RAI
inAmsterdam laten bedrijven weer zien waartoe ze in staat zijn. Bedrijven die veel geld hebben
geïnvesteerd om deel te nemen, zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Voor wie? Voor jou! Want het is voor een professionele branche belangrijk af en toe bij elkaar te
komen. Leveranciers, ondernemers en laboratoriummedewerkers.
Als jij dat ook belangrijk vindt –waar ik eerlijk gezegd volledig van uitga– dan is het nu het
moment om dit te laten zien en je (kostbare!) tijd en energie te investeren om in deze week naar
de RAI te komen.
Misschien wel het belangrijkste argument (daar waren we nog maar kort geleden helemaal niet
opgekomen) is dat we elkaar op de beurs in levende lijve kunnen ontmoeten. Dus deze keer
geen communicatie via social media, telefoon of e-mail. Gewoon face-to-face contact, leuke
mensen ontmoeten; je sociale netwerk uitbreiden.
En dan meteen de gelegenheid te baat nemen om met elkaar te discussiëren over de toekomst
van onze branche; goede ideeën en innovatieve oplossingen op je in laten werken die ervoor
kunnen zorgen dat onderzoeken sneller en goedkoper kunnen verlopen. Ideeën en oplossingen
waar je misschien wel nooit op zal komen als je niet naar HET2012 gaat.
Een succesvolle beurs is goed voor de branche. Een gezonde branche is goed voor alles en iedereen. Niet alleen voor de leveranciers, niet alleen voor de medewerkers in het lab. Maar ook voor
de politiek en de beleidsmakers, die met argusogen zitten te wachten op economische groei.
Groei waar wij voor kunnen zorgen door te innoveren, kennis op een hoger niveau te tillen.
NB: Op pagina 51 & 52 vind je
Die economische Indian Summer zou zomaar eens op HET Instrument kunnen beginnen.
nog 12 andere goede redenen om
Komen dus, dan kan je later zeggen ‘Ik was daar, toen...’
HET Instrument te bezoeken.
Vergeet niet om de stempelkaart
Veel plezier op HET Instrument en ik hoop je daar te ontmoeten!
uit te knippen en mee te nemen!

Harald Hilbelink, Voorzitter LabVision
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NIEUWS
Greiner Bio-One Award

Marleen van Loenen heeft
de Greiner Bio-One Award
2012 gewonnen voor het
beste proefschrift op het
gebied van gen- en celtherapie. Zij ontving uit handen van Barry Pieloor (District Manager Bioscience)
de prijs voor haar proefschrift ‘Designing T-cells
with desired T-cell receptor
make-up for immunotherapy’.
De uitreiking van de Greiner Bio-One Award 2012
vond plaats tijdens het
voorjaarscongres van de
Nederlands
Vereniging
voor Gen- en Celtherapie
(NVGCT). De winnaar werd
gekozen door een jury van
de NVGCT.

Carrièreplein op HET
Op HET Instrument 2012
wordt voor het
eerst HET Carrièreplein georganiseerd.
In een speciaal daarvoor
gereserveerd gedeelte op
de beursvloer in hal 1 kunnen specialisten en ervaren
hoogopgeleide professionals op de arbeidsmarkt de
laatste vacatures bekijken
en direct met bedrijven als
People in Science, Checkmark, Thema Group, Bast
Techniek en Wepro contacten leggen. Ook kunnen bezoekers zich direct
inschrijven bij vacaturesites
voor bèta’s.

Volg een antilichaam van
bench naar capsule

Bij de X-pedition Life Science
wordt de bezoeker meegenomen in een verhaal rondom een
antilichaam tegen kanker, van
monstername met een pipet tot
het werken met een encapsulator. Het KWF is als goed doel
aan deze X-pedition verbonden. Het prijzenbudget wordt
geheel geschonken aan het
KWF. Deelnemers ontvangen
bij het afronden van de tocht
een HET-rugzak.
De tocht begint bij Interflow
waarbij aan de hand van gerichte luchtstromen en filtratie
inzicht wordt gekregen in het
verkrijgen en behouden van optimale werkomstandigheden.
De bezoeker gaat vervolgens
naar Gilson voor een monstername. Met een pipet wordt het
antilichaam monster genomen.
Bij gebruik van pipetpunten
met een filter wordt de kans dat
er aerosolen (kleine deeltjes)
van de vloeistof in de tiphouder
terecht komen sterk gereduceerd.
Bij Beun-De Ronde Life Science
wordt SAW (Surface Acoustic

Wave) gebruikt om een analyse met de antilichamen uit te
voeren (bepalen of er binding
is met het target en affiniteitsbepalingen). SAW-Instruments
levert de sam5 en de samX, een
label-free detectie methode die
interacties tussen biomoleculen
in real-time kan meten. Anders
dan biosensors die werken volgens SPR is SAW minder gevoelig voor onzuiver monstermateriaal.
Bij Merck Millipore wordt de
bezoeker uitgenodigd om de effectiviteit van de cellen in vitro
te analyseren aan de hand van
celtellingen en assays.
Salm en Kipp geeft tips om het
conserveren van antilichamen
met behulp van vriesdrogen te
optimaliseren. Vriesdrogen is
een techniek waarbij water of
een ander oplosmiddel uit een
product wordt onttrokken door
het eerst te bevriezen en vervolgens onder vacuüm te laten verdampen (sublimeren). Door het
ontbreken van vloeistof is het
uiteindelijke product stabieler
en maken micro-organismen

vrijwel geen kans om bederf te
veroorzaken.
Bij Dijkstra Vereenigde voert
de bezoeker een deeltjesgrootte
analyse uit op het gevriesdroogde sample.
Tenslotte kan men bij Büchi Labortechnik het poeder laten encapsulaten zodat er een medicijn ontstaat. De Encapsulator
B-390 / B-395 Pro is een nieuw
systeem dat enzymen, geneesmiddelen, geurstoffen, vitamines, oliën, cellen en micro-organismen immobiliseert door
ze in te pakken in verschillende
soorten polymeren.
Meedoen aan deze expeditie?
Geef het aan bij voorinschrijving voor HET Instrument.
www.hetinstrument.nl
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Energiebesparend...

HET 2012

Stand: 1.C014
...is kostenbesparend.
De MDF-U76V is de meest energiezuinige 700 liter -86 ºC vriezer
op de markt, die bovendien de beste bescherming biedt aan
opgeslagen onderzoek en klinische monsters door een zeer
efficiënt koelsysteem. Tevens zorgt deze milieuvriendelijke
technologie voor kostenbesparing. Maximale veiligheid voor
uw monsters tegen lagere kosten.
Verspil geen energie, koop de betrouwbare
MDF-U76V ULT vriezer.

www.panasonic.eu/biomedical

Panasonic... the new name for SANYO
* 13.77kWh/24hr zoals getest door een vooraanstaand Nederlands instituut.
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NIEUWS
Panasonic in Biobank
X-pedition
De Biobank &
Biorepository
X-pedition
neemt deelnemers mee
in het verhaal rondom monsteropslag van stamcellen.
Te zien is het verschil tussen
gechipte en gecodeerde
buizen. Daarna het belang
van een goed werkende
pipet. Vervolgens worden
diverse opslagsystemen van
cryogene
infrastructuur
getoond. Bij Panasonic Biomedical Sales Europe worden enkele voorbeelden
en demo opstellingen getoond hoe samples worden
opgeslagen.
Uiteindelijk
kan de bezoeker via een
data management systeem
de logistiek van opslag en
transport nagaan.

Salm en Kipp, Büchi en
Beun-De Ronde in Voeding X-pedition
Volg de Voeding X-pedition en wordt
meegenomen en ga
diverse analyses uitvoeren
op een kaasmonster. Na de
monstername ontdek je bij
Salm en Kipp de methode
van eiwitmeting met behulp van een CHNOS analyzer. Bij Büchi Labortechnik
kan je een eiwitanalyse uitvoeren met de Kjelmaster.
Beun-De Ronde Analytisch
& Proces geeft een introductie van de FAST Trac,
een NMR systeem voor zeer
accurate vet- en vochtbepalingen in droge producten. Tenslotte is er nog een
textuuranalyse en kan een
overzicht van de data in
een LIMS worden bekeken.

Maak kennis met het
vernieuwde Da Vinci
Na 12 jaar zet de Da Vinci Europe Group de volgende stap naar
een nog efficiëntere organisatie.
De drie divisies: Da Vinci Europe laboratory solutions, RAAK
Lab Informatics en TransGlobal Distributors, gaan onder de
naam Da Vinci Laboratory Solutions verder als één organisatie.
Willem van Raalte, Managing
Director van Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS), richtte
in 2000 Da Vinci Europe laboratory solutions (DVE) op
als dienstverlener binnen de
laboratoriummarkt met als
focus consultancy, technische
ondersteuning bij chromatografische applicaties, service
en onderhoud. Het aanbod van
DVE breidde snel uit dankzij
succesvolle
implementaties
van analytische instrumenten,
robotsystemen en geautomatiseerde systemen voor monstervoorbereiding.
In 2007 werd de softwaredivisie RAAK Lab Informatics BV

opgericht om te voldoen aan de
vraag in de laboratoriummarkt
naar het automatiseren van
analyses. Naast het bieden van
standaardoplossingen voor data
management, instrumentcontrole en instrumentkoppelingen ontwikkelt deze divisie ook

maatwerksoftware voor klantspecifieke
automatiseringsvraagstukken. De activiteiten
voor de maatwerksoftware zullen onder de naam RAAK Lab
Informatics continueren.
In 2008 volgde de overname van
de activiteiten van Bester, leverancier van verbruiksartikelen
en accessoires voor chromatografie. De toevoeging van dit as-

sortiment maakte het mogelijk
om vanaf die tijd alle mogelijke
verbruiksartikelen voor algemeen
laboratoriumgebruik,
GC, GC/MS, LC, monstervoorbereiding– en bemonsteringsystemen te leveren.
Sinds 2010 werkt DVE samen
met TransGlobal Distributors
(TGD) dat een uitgebreid verkoop- en supportnetwerk wil
bieden in Europa, Azië en het
Midden-Oosten voor vooraanstaande leveranciers van unieke
laboratoriuminstrumenten.
“Door al deze disciplines te
bundelen kunnen we nu nog
beter onze klanten van dienst
zijn en daarmee de efficiëntie
van hun lab verder optimaliseren”, meldt Willem van Raalte
trots. “Kom naar HET Instrument om kennis te maken met
het nieuwe Da Vinci!”
www.davinci-ls.com

Nieuwbouw Metrohm Applikon
Op 15 juni heeft Metrohm Applikon haar nieuwe gebouw in
gebruik genomen. Op de huidige locatie is het gebouw geheel vernieuwd en uitgebreid
tot 3700 m2. Er zijn extra laboratoria bijgekomen en een
nieuwe demonstratie- en trainingsruimte. Het magazijn is
volledig geautomatiseerd met
zogenaamde Kardex-systemen
voor een optimale en stofvrije
opslag van goederen. Speciaal
voor projecten is een grote hal
ingericht met alle vereisten
voor het opbouwen en testen
van analyzer systemen.
Bij Metrohm Applikon werken

nu ruim 75 medewerkers maar
er is voldoende ruimte in het
nieuwe gebouw om de komende jaren te blijven groeien. De
laatste twee jaren is het perso-

neelsbestand uitgebreid met 15
nieuwe medewerkers.
www.metrohm-applikon.
com
2012 #17 | 9
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RNA ANALYSE

Voorspellen van
kwaliteit met een
slim setje genen
Het linken van productkwaliteit aan genen, daarin zit de crux
van de expertise van NSure. Het Wageningse bedrijf heeft inmiddels vijftien testkits op de markt gebracht waarmee specifieke
eigenschappen van plantaardige producten kunnen worden
voorspeld, van de ontwikkeling van bruinrot bij peren tot
koudetolerantie bij dennetjes.

P

eren kunnen er nog zo mooi uitzien
als je ze plukt, het is geen garantie
of ze ook zo mooi blijven tijdens
opslag in koelcellen. Ze kunnen
gevoelig zijn voor hol, bruin of hardheidsverlies, waardoor ze tijdens de opslag in
kwaliteit achteruitgaan en hun commerciele waarde verliezen. Selectie van partijen
op die gevoeligheid, of beter nog, precies
op het het juiste moment oogsten zodat de
kans op deze ontwikkelingen afneemt, kan
die verliezen aanmerkelijk beperken.
NSure, in 2006 opgericht als spin off van
de Agrotechnology & Food Sciences Group,
één van de onderzoeksinstituten van de
Universiteit van Wageningen, heeft naar
analogie van de medische diagnostiek een
aanpak bedacht waarbij verschillen in een
bepaalde kwaliteitsparameter zijn terug te
voeren op veranderingen in de activiteit van
bepaalde genen. Technisch manager Peter
Balk legt uit hoe het ontwikkelen van zo’n
test in zijn werk gaat: “Allereerst omschrijven we nauwgezet de kwaliteitsparameter,
veelal in samenspraak met de klant voor
wie we de test ontwikkelen. Vervolgens verzamelen we het materiaal in verschillende
toestanden, bijvoorbeeld onrijpe en rijpe
appels van een bepaalde soort. Als we dat
allemaal netjes in de vriezer hebben liggen,
kunnen we beginnen met het eigenlijke
werk: het screenen van het transcriptoom.
Aan de hand van deep sequencing brengen
10 |
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we het hele RNA in kaart. Vervolgens gaan
we op zoek naar de genen die correleren
met de eigenschap, waarbij je kijkt naar de
genen die in dat geval het meest differentieel zijn. Dat betekent dat je inzoomt van
pakweg 30.000 genen naar een stuk of 50.
Dan ga je kijken hoe die zich gedragen in
qPCR, waarbij je er uiteindelijk 10 tot 15
overhoudt die je wilt gebruiken in je commerciële test.”
Met de selectie uit de eerste set van monsters gaan de onderzoekers van NSure een
uitgebreid validatietraject in. Opnieuw
worden er monsters verzameld, bij voorkeur van een zo groot mogelijke diversiteit
van het te testen object, waarna er doorgaans weer enkele kandidaat-genen afvallen omdat ze toch niet robuust genoeg zijn
voor de betreffende kwaliteitsparameter. Er
moeten echt duidelijke verschillen naar voren komen. Een verdubbeling is te weinig
(dat valt door variatie in de monsters veelal
binnen de foutmarge); verhoudingen van 5
tot 10 maken wel het verschil. “Zo’n traject
kan wel drie jaar duren. We werken immers
met plantaardig materiaal dat vaak maar
één keer per jaar kan worden geoogst”, aldus Peter Balk.

Robuuste kits
Als de test is gevalideerd kunnen de testkits worden geproduceerd, waarmee de
afnemers (telers, handelaren, retailers) aan

de slag kunnen. Analist Chris Roelofsen
beschrijft hoe dat in zijn werk gaat. “Onze
kits zijn volgens een vast stramien ontworpen, waarbij gebruikersvriendelijkheid
voorop staat. Het is immers essentieel dat
de afnemer een representatief monster kan
nemen dat we in ons lab kunnen analyseren. We maken hiervoor zowel tekstueel als
visueel een duidelijk voorschrift, waarbij
we stap voor stap uitleggen hoe dat moet.
Afhankelijk van het product (fruit, bomen,
siergewassen of groente) verschillen die
methoden natuurlijk, maar de essentie is
hetzelfde: zorg dat je van een partij representatieve monsters neemt, breng die samen in het geleverde zakje en maak ze fijn.
Voeg vervolgens de vloeistof (een buffer)
toe en breng met de druppelaar één druppeltje op het testkaartje. Dit kaartje is een
filter dat RNA (en trouwens ook DNA) stabiliseert. Na een uur drogen kan het kaartje
in de envelop worden gedaan en met de
post worden verstuurd. Na één of twee dagen arriveert het bij ons in Wageningen en
starten we met de analyse. Eerst zuiveren
we het RNA, daarna kwantificeren we de
testspecifieke RNA-moleculen met qPCR.
De kwantificering van deze indicatormoleculen vormt de basis voor de uiteindelijke
testuitslag: een eenduidige interpretatie
van die getallen. Zo wordt bij fruit de mate
van fysiologische rijpheid gepresenteerd in
verschillende fasen, bijvoorbeeld: gevor-
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Analist Chris Roelofsen is medewerker van het eerste uur bij het in 2006 door
directeur Monique van Wordragen en technisch manager Peter Balk opgerichte NSure.

derde rijping, plukrijp voor lange bewaring, eetrijp. Bij fritesaardappelen kan het
testresultaat een hoog risico op verzoeten
tijdens koudebewaring zijn. Dit resultaat
wordt gegarandeerd binnen twee werkdagen opgeleverd aan de klant. ”

derse Roos/Sneeuwbal) en het voorspellen
van het optreden van zwarte vlekken bij
winterwortels die worden opgeslagen. “En
zo kan ik nog uren doorgaan met voorbeelden; er lopen talloze contacten met allerlei
bedrijven; de potentie is enorm”, vertelt Peter Balk enthousiast.

Precies op tijd
Een test die goed is aangeslagen bij de kwekers van dennen en en sparren, vooral te
vinden in Scandinavië en Noord-Amerika,
is de bepaling van vorsttolerantie bij jonge
zaailingen. Zaailingen worden in de buitenlucht opgekweekt. De kwekers halen de
zaailingen in het najaar uit de grond (rooien heet dat) om ze in een koelcel op te slaan
van waar ze gemakkelijk kunnen worden
getransporteerd. Crux is om het juiste rooimoment te bepalen. Als de zaailing nog niet
koudetolerant is, leidt dat bij het herplanten tot verliezen. Aan de gangbare testen
die zijn gebaseerd op elektrolytenlekkage
zaten de nodige haken en ogen, maar aan
de hand van de moleculaire indicatoren van
NSure krijgt de kweker meer zekerheid,
zodat hij precies op tijd de zaailingen kan
rooien.
Voorbeelden van recent ontwikkelde testen, deels nog in de validatiefase, zijn het
bepalen van het vroegste oogstmoment
bij kiwi’s, het vaststellen van het geschikte
moment om na een koudebehandeling de
bloei te forceren van Viburnum opulus (Gel-

Ontwikkelen en analyseren
Al dat ontwikkelingswerk wordt verdisconteerd door de 14 mensen die momenteel
werken bij NSure. Daarvan is meer dan de
helft betrokken bij ontwikkeling en analyse van testen in het laboratorium. Chris
Roelofsen: “De monsterstroom is deels
seizoensafhankelijk, zodat je pieken van
50 monsters per dag kunt hebben en andere dagen bijna niets ontvangt. Resultaten
kunnen dan overigens nog wel binnenkomen. Dat hangt samen met de testlabs in
Zweden, Zuid-Afrika, Verenigde Staten en
Chili. Deze labs voeren de analyses uit, maar
zenden de datafiles naar ons waarna wij de
interpretatie en rapportage verzorgen. In
de rustige tijden hebben we meer tijd voor
de researchprojecten. Daarbij werken we
ook continu aan aan het doorontwikkelen
en optimaliseren van onze methode. Zo
snuffelen we aan alternatieve detectiemethoden. Waar we nu nog alle indicatoren
apart als monoplex PCR inzetten, houden
we de multiplex technieken goed in de gaten. Ook zien we veel behoefte aan on-site

testen, waardoor de afnemer veel sneller resultaat heeft. Dat zou kunnen met een chipachtig apparaatje dat het hele analyseproces kan uitvoeren. Ontwikkelingen daarin
gaan razendsnel; we houden de vinger aan
de pols. Tegelijkertijd verloochenen we ook
niet de basis.Op disposables als cryobuizen,
50 ml buizen voor het invriezen van materiaal, PCR-stripjes en PCR-plaatjes moet
je altijd blindelings kunnen vertrouwen.
Wat dat betreft hebben we een goede relatie
met Greiner Bio-One die een gunstige prijs/
kwaliteit-verhouding weet te koppelen aan
leveringszekerheid.”

Info
 Greiner Bio-One
www.gbo.com


Bezoek Greiner Bio-One op HET
Instrument
Standnummer: 1.D068
 NSure
www.nsure.eu
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MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK

‘Het trucje is
simpel, maar werkt
gewoon perfect!’
Bijna drie keer zoveel ruimte heeft PathoFinder in de begin deze zomer betrokken laboratoria aan de Randwycksingel in Maastricht. Hiermee anticipeert het bedrijf op het succes van de
steeds meer uitgebreide multiplex diagnostische kits die het voor steeds meer ziektebeelden
ontwikkelt èn op de markt brengt.

“H

et trucje is simpel, maar
werkt gewoon perfect!” Zo
sluit scientist Gijs Dingemans zijn uitleg af over de
moleculair biologische technieken die aan
de basis liggen van het in 2004 door Guus
Simons opgerichte PathoFinder. Met de opkomst van PCR-technieken zag Simons als
één van de eersten de mogelijkheden voor
multiplex assay’s: de detectie van meerdere
pathogenen (om het even virussen of bacteriën) van een bepaald ziektebeeld in één
enkele test. Paradepaardje is de recent ontwikkelde RespiFinder Smart kit die maar
liefst 22 pathogenen voor aandoeningen

van de luchtwegen kan detecteren.
Die 22 is absoluut geen luxe volgens Dingemans. “Bij veel ziekten zijn meerdere
pathogenen betrokken. Tegelijkertijd zie
je dat de symptomen per pathogeen veel
op elkaar kunnen lijken, bijvoorbeeld bij
luchtweginfecties. Mensen hebben pijn
op de borst, hoofdpijn, hoesten, alles zit
dicht. Dat is voor elk van de virussen uit
onze kit exact hetzelfde, terwijl je per virus
wel anders moet handelen. En dan kan er
ook nog een bacterie in het geding zijn. In
de praktijk zie je een suboptimale behandeling: er wordt vaak standaard een antibioticumkuur gegeven en als het na een

aantal dagen nog niet over is, wordt er pas
gedacht aan een virus. Wil je dat beter doen
dan moet je direct in het begin informatie
hebben over al die mogelijke pathogenen.
Vijftien of nog meer singleplex reacties uitvoeren is dan geen alternatief vanwege de
kostprijs. Met een multiplex assay bereik
je hetzelfde resultaat, terwijl je maar één
keer hoeft te betalen voor de test. En denk
ook eens aan de besparing die je kunt halen
door een patiënt bij een negatieve test direct naar huis te sturen of bij een positieve
test direct gericht te kunnen behandelen.
Want onze testen zijn ook een stuk sneller:
binnen zes uur heb je een resultaat; er hoeft
niet dagenlang gekweekt te worden.”

Geconserveerde gebieden

Scientist Gijs Dingemans, medewerker van het eerste uur bij PathoFinder, krijgt aan de hand
van multiplex realtime PCR bliksemsnel resultaten voor het al dan niet aanwezig zijn van verschillende pathogenen (tot nu maximaal 22) in een patiëntenmonster.
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De essentie van de uiteindelijke specificiteit
zit hem in de selectie van geconserveerde
gebieden, stukjes DNA van een virus of bacterie die specifiek zijn voor dat pathogeen
en ook nog eens stabiel zijn. Voor influenza
A is dat bijvoorbeeld een deel van het matrixeiwit, het kapsel om het virus, dat veel
stabieler is dan het meer variabele hemagglutinine gen, dat bepaalt welk type Influenza het is: H1-, H3- of H5.
Omdat er naast bacteriën en DNA-virussen
ook RNA-virussen voorkomen bij een infectie is het nodig om het RNA om te zetten
naar cDNA middels een reverse transcriptase reactie. Deze wordt gecombineerd met
een aantal cycli in een pre-amplificatie stap
wat nodig is om de juiste gevoeligheid te
halen.
Daarnaast wordt er gewerkt met twee pro-
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bes die beiden een target-specifiek gedeelte
hebben. Die delen kunnen vervolgens op
het DNA van de pathogeen hybridiseren.
Beide probes bevatten een primersite die
identiek is voor elke probe, iets waar de
PathoFinder-technologie uniek in is. Een
derde gedeelte van de probe bevat een
stuffersequentie, een niet coderend stukje
DNA, waarmee je alle probes van elkaar
kunt onderscheiden op lengte.
Als er een target virus aanwezig is zal hybridisatie plaatsvinden van beide probes
met het target-DNA. Na toevoegen van
een ligase worden beide probes aan elkaar
gelinkt. Met gebruik van één primer set
worden zo alleen die probes exponentieel
geamplificeerd die aan het target zijn gebonden. In de eerste versie van de techniek
vindt analyse plaats aan de hand van capillaire elektroforese (CE): je weet op het basepaar nauwkeurig wat de lengte is van de te
detecteren virus- en bacterieprobes, zodat
je op basis van de piek kunt bepalen welke
pathogeen er in zit.
“De versie met CE is inmiddels achterhaald;
we werken nu op basis van realtime PCR.
Hierbij hebben we de reverse primer gelabeld met een fluorofoor, die wordt ingebouwd in je amplicon. Aan het einde van je
PCR-cyclus heb je dan heel veel amplicons
die zijn gelabeld met dat fluorofoor. Vervolgens hebben we speciale hybridisatieprobes
die hybridiseren aan de stuffersequentie en
via het uitsmelten realtime kunnen worden
gedetecteerd. Op die manier kunnen we
zes probes per kanaal analyseren. Bij drie
kanalen 18 probes tegelijk; bij vier zijn dat
er 24”, licht Gijs Dingemans de laatste ontwikkelingen toe die ten grondslag liggen
aan de SmartFinder multiplex detectiekits,
waarvan de RespiFinder Smart 22 de meest
recente exponent is.
PathoFinder heeft bewust gekozen voor de
respiratoire markt voor het uitontwikkelen
van de moleculaire technieken. “Het is sowieso een grote markt, maar door de mix
van pathogenen (RNA-virusen, DNA-virussen en bacteriën) ook een hele complexe.
Door die complexiteit werden we min of
meer gedwongen om tal van bottlenecks te
overwinnen, waar we nu van profiteren bij
de ontwikkeling van testen voor nieuwe,
vaak minder complexe ziektebeelden, bijvoorbeeld SOA’s waar ‘maar’ 7 pathogenen
de dienst uitmaken”, vertelt Dingemans.
Naast de SOA- en RespiFinder-kits is recent
ook een kit voor virale meningitis (7 patho-

Monique Vergouwe, manager IVD Productie, stapt voor de productie over op pipetten van
Gilson, dat al het onderhoud van de pipetten van research en productie uitvoerde.

genen) op de markt gebracht. Momenteel
wordt er ook gewerkt aan de GastroFinder,
een kit die alle verwekkers van een maagdarm-infectie kan aantonen.

Validatie
Waar de ontwikkeling van een nieuwe test
binnen enkele maanden kan plaatsvinden,
is er nog relatief veel tijd gemoeid met het
validatieproces. Monique Vergouwe, sinds
een kleine twee jaar bij PathoFinder werkzaam als manager IVD Productie, legt uit:
“Iets kan singleplex hartstikke goed werken, maar dat is nog geen garantie dat dit
ook gebeurt in een multiplex-opzet. Naast
de productie volgens ISO13485 doorlopen
we een uitgebreid validatieprotocol dat begint bij een retrospectieve validatie, testen
op monstermateriaal dat al in de vriezer
zit. Als dat goed is, dan stappen we over
op prospectieve validatie: kweekjes doen
en onze testen toepassen. Je moet hierbij
bedenken dat monstermateriaal zeer kostbaar is; je kunt niet even 500 patiënten om
een monster vragen.”
Ook als de test op de markt is, wordt de vinger aan de pols gehouden. Enerzijds door
QCMD, een onafhankelijke organisatie
voor de kwaliteitscontrole van moleculaire
diagnostiek, die onder andere blinde rondzendingen van monsters met pathogenen
verzorgt. “Maar ook proberen we de kit zo
actueel mogelijk te houden. Ieder jaar komt
er wel een virus bij (dit jaar het Bocavirus
voor de RespiFinder) en ook moeten we
alert zijn op mutaties, al hebben we daar
door de uitgekiende selectie van de gecon-

serveerde gebieden niet zo’n last van”, aldus Monique Vergouwe.

Toekomst
Waar PathoFinder, dat sinds 2010 break
even draait, nu nog kits levert die bestaan
uit 10 tot 12 buisjes, willen de onderzoekers
dat door technologie ontwikkeling terugbrengen naar 2 of 3. Hiermee anticipeert
het bedrijf op de trend naar ‘point of care’,
decentrale faciliteiten in de eerste lijn waar
laagdrempelig snel robuuste tests kunnen
worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook gewerkt aan een verdere beperking van de
analysetijd, tot ongeveer 3 uur. Vergouwe:
“Laboratoria kunnen dan zowel in de ochtend als in de middag monsters inzetten,
zodat artsen nog sneller de uitslag kunnen
krijgen.”

Info
 Gilson International
www.gilson.com

 Bezoek Gilson International op
HET Instrument
Standnummer: 1.D024
 PathoFinder
www.pathofinder.com
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Doe mee aan de Laboratorium Olympiade en bespaar precies
op de plek waar u het geld nodig heeft, in uw eigen laboratorium!
Verzilver de startpremie:
■

Dubbel profiteren: De actieprijzen gelden voor de aangegeven productgroepen.
Bij aankoop ontvangt u per apparaat minimaal één tegoedbon ter waarde van
�300,- tot maximaal 4 tegoedbonnen bij preparatieve chromatografie en
industriële rotatieverdampers, afhankelijk van de configuratie.
Vermeld simpelweg ‘Laboratorium Olympiade‘.

■

BÜCHI-Olympiamedailles: Verzamel en combineer de tegoedbonnen.
In de periode van 01.12.2012 t/m 01.03.2013 kunt u deze tegoedbonnen bij
aankoop van nieuwe apparaten en/of on-site service verzilveren. Het maakt
niet uit hoeveel tegoedbonnen u inlevert.

■

Door de rechtstreekse klant-leverancierrelatie kunnen wij u voorzien van
goed advies, on-site service en uitstekende kwaliteit tegen eerlijke prijzen.

Branch Office Benelux
BÜCHI Labortechnik GmbH
Hendrik-Ido-Ambacht
T. +31 78 684 94 29
benelux@buchi.com
www.buchi.nl www.buchi.be
Büchi-12-0353-AnzeigeA4-4c_NEU.indd 1
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Flexibel destilleren en titreren
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Nano-kogelmolen
Retsch presenteerde tijdens de Achema
2012 een eerste functioneel model van
de Emax, een kogelmolen waarmee
nanodeeltjes kunnen worden geproduceerd/
Met de Emax is produceren van nanodeeltjes sneller en eenvoudiger dan ooit
tevoren. De kogelmolen bevat een unieke aandrijving, waarmee toerentallen
van 2000 en meer per minuut bereikt
worden. Op HET Instrument zal de nanokogelmolen te zien zijn op een videopresentatie. Een voorproefje is te zien op
www.retsch.nl/Emax.
Retsch Benelux
Stand: 4.A033

www.retsch.nl

Met de nieuwe Büchi KjelMaster K-375
kunnen Kjeldahl-monsters worden gedestilleerd en met de geïntegreerde titrator ook worden getitreerd. De gebruiker kan nu flexibel te werk gaan omdat
hij voor het eerst bij de eindpuntsbepaling kan kiezen tussen potentiometrische en colorimetrische meting.
Via het grote kleuren touch screen is de
nieuwe K-375 KjelMaster uiterst eenvoudig te bedienen, een aparte computer is niet nodig. De meetgegevens
worden automatisch opgeslagen in een
interne database die plaats biedt voor
jaren van metingen. Daarnaast kunnen
deze gegevens eenvoudig naar LIMS
worden overgezet. Het nieuwe softwarepakket KjelLink biedt voor routinematige
analyse eenvoudige en betrouwbare
uitwisseling van data tussen de Büchi
K-375 en LIMS. Daarbij gaat het om de
overdracht van zowel monstergegevens
naar de destillatie-unit als meetresultaten naar LIMS.
De KjelMaster K-375 kan worden gekoppeld aan twee verschillende monsterwisselaars, zodat automatisering

naar capaciteitsbehoefte kan worden
geregeld. De KjelSampler K-376 heeft
capaciteit voor 24 monsters, de K-377
heeft plek voor maximaal 40 monsters,
waarbij de monsterbuizen kunnen worden geplaatst in twee racks van elk 20
monsters die onafhankelijk van elkaar
kunnen worden ingezet. Hierdoor kan
ononderbroken worden doorgewerkt:
terwijl het ene rek wordt gemeten, kan
het andere alvast worden ingezet.
Büchi Labortechnik
Stand: 1.D062

www.buchi.nl

Sensor voor fotometrische titraties
De Metrohm Optrode zet fotometrische titraties in een ander
daglicht. Er zijn acht discrete golflengtes tussen 470 en 660
nm gebundeld in één sensormodule. Met deze golflengtes zijn
alle titraties op kleur uit te voeren.
Ten opzichte van andere fotometrische titratiesensoren heeft
de Optrode de volgende eigenschappen:
• Een glazen schacht maakt de sensor bestendig tegen alle
organische oplosmiddelen en is eenvoudig te reinigen.
• De innovatieve, contactvrije magneetschakelaar zorgt voor
eenvoudig schakelen tussen de golflengtes.
• Compact en niet groter dan een pH-glaselektrode is de Optrode te combineren met elk titratiesysteem en autosampler.
• Een USB-aansluiting zorgt voor de stroomvoorziening en directe aansluiting aan de titrator (voor oudere titrators is een
adapter leverbaar).
• Geschikt voor alle fotometrische titraties, variërend van de
bepaling van componenten in drinkwater, metalen in ertsen
en mineralen tot niet-waterige titraties in de olie-industrie
(ASTM D974) en titraties volgens de Amerikaanse en Europese farmacopee (USP 27...).
• Breed inzetbaar voor titraties waarvoor geen andere potentio-

metrische of ionselectieve elektrode beschikbaar is.
De speciale, door Metrohm ontwikkelde
elektronica maakt het mogelijk om zowel
de acht LED’s als de fotosensor en de
schakelingen volledig te integreren in
een glazen behuizing met een diameter van slechts 12 mm. Door
nog een innovatieve vinding is
het mogelijk om te schakelen
tussen de acht golflengtes
met een simpele magneet.
De sensor bevindt zich in
een geheel afgesloten behuizing, waardoor er geen
vloeistof in de sensor kan
komen.

Metrohm Applikon
Stand: 1.D114

www.metrohm-applikon.com
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DESTILLATIE

Alcohol bepalen
in ambachtelijk
gedestilleerd
Zuidam Distillers in Baarle Nassau maakt en verwerkt al haar
destillaten en extracten op ambachtelijke wijze. Waar over
smaak nog te redetwisten valt, moet het opgegeven alcoholpercentage tot op een tiende van een procent kloppen. Om dat
voor elkaar te krijgen maakt het bedrijf voor de monstervoorbewerking gebruik van stoomdestillatie.

K

lanten van de betere slijters kennen Zuidam vast wel, van de likeur, de jenever, de rum of zelfs de
whisky. Voor de meeste lezers van
LabVision zal het ambachtelijke familiebedrijf uit Baarle Nassau, dat zowel in Nederland als over de grens behoorlijk aan de weg
timmert, echter geen bellen doen rinkelen.
Ook de niet-liefhebber van deze dranken
kan zich echter laten bekoren: door het verhaal achter het bedrijf en de manier waarop
het de producten in de markt zet.
Fred van Zuidam, de vader van de huidige
directeur Patrick van Zuidam, startte in
1975 zijn eigen destilleerderij in Baarle
Nassau. Na twintig jaar voor een grote destilleerderij in het Westen des lands gewerkt
te hebben had hij de ideeën om dat beter te
doen: als ambachtelijke destilleerderij met
exclusief gebruik van natuurlijke grondstoffen. Anno nu zijn deze uitgangspunten
nog springlevend: ze blijken niet alleen tot
hoogkwalitatieve, smaakvolle producten te
leiden, maar helpen ook in de positionering
van het assortiment op de wereldmarkt.

Echte aardbeien
“Wij hebben ervoor gekozen te gaan voor
de allermooiste producten die we kunnen
maken”, stelt Patrick van Zuidam. “Dat
betekent dat we alleen met natuurlijke
grondstoffen werken en die ook nog eens
zelf ambachtelijk verwerken. Wij zijn de
16 |
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enige in Nederland die vanaf het graan tot
en met het eindproduct in de eigen destilleerderij vergisten, destilleren, rijpen en afvullen. Een aardbeienlikeur smaakt bij ons
naar aardbeien en niet naar de commerciële
flavours die iedereen kan kopen en in zijn
producten kan verwerken. Producten die
op het eind van het liedje meer naar aardbeienkauwgum smaken dan naar aardbeien, simpelweg omdat dezelfde smaakstof
erin zit. Een aardbei bevat meer dan 500
verschillende smaakcomponenten; dat kan
je nooit namaken.”

Alcohol met smaak
Zuidam Distillers ontwikkelt ieder jaar
nieuwe smaken. “Consumenten vinden
het leuk om af te wisselen; je moet dus regelmatig wat nieuws brengen om ze aan je
merk te blijven binden. Dat doen we veelal
zelf, op gevoel en eigen smaakinzicht, maar
soms zijn er ook vragen uit de markt”, vertelt Patrick Zuidam.
Het bedrijf past twee manieren toe om de
smaak in de alcohol te krijgen. De eerste is
het maken van een (vruchten)extract en die
te weken in alcohol waardoor de smaak in
de vruchten oplost. Na zeven van de vruchtenresten houdt je de smaak van de vrucht
in de alcohol over. De andere manier is destillatie. Hierbij wordt fruit (en/of kruiden,
specerijen) met alcohol gedestilleerd, waarbij de alcohol de smaak van de ingrediënten

oplost. Bij het verdampen van de alcohol
verdampen de opgeloste smaakstoffen mee
en condenseren in het opvangvat.
Voor deze processen staan er in Baarle Nassau inmiddels vier destilleerketels en drie
fermantatietanks, waarbij batchgewijs de
verschillende producten worden gemaakt.
Hierbij is alleen het maken van de likeuren
seizoensgebonden. Patrick van Zuidam:
“Citroenen kan ik het hele jaar door kopen,
maar die uit Murcia, de beste voor ons, zijn
er maar een paar keer per jaar en dan moet
je ze ook verwerken; mandarijntjes zijn alleen maar lekker eind november, dus ook
alleen dan kopen en verwerken.”

Vooruitzien
Bij de whisky, rum en jenever komt de
planning minder nauw omdat deze producten nog jaren moeten rijpen. Een hele
rust, maar tegelijkertijd ook een uitdaging:
“Je moet enorm ver vooruitkijken; wat willen mensen over vijf tot tien jaar drinken?
Rogge whisky doet het nu erg goed, maar
ik wilde dat ik dat tien jaar geleden wist;
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dan zorgen wij er voor dat het op 40,1 % de
afvullijn in gaat, zodat je zeker weet dat je
niet te weinig hebt. Bij dit proces kan een
kleine fractie verdampen; de gespoelde flessen kunnen ook voor een minimale verdunning zorgen.”

Precies meten

Patrick van Zuidam,
directeur van
Zuidam Distillers,
maakt voor de
uiterst precieze
bepaling van het
alcoholpercentage
in de ambachtelijk,
met natuurlijke
grondstoffen gedestilleerde dranken
gebruik van de
Büchi destillatie-unit
K-350.

nu ben ik zo door mijn voorraad heen. Wil
je morgen 10.000 liter aardbeienlikeur, dan
kan ik over een maand wel leveren; maar
die 10.000 liter rogge whisky is er echt pas
over 10 jaar!”
Inmiddels ligt er in de momenteel 2200
vaten in de loods voor miljoenen euro’s
aan gedestilleerde drank te rijpen. Recente
uitbreiding voorziet in een groei tot 3500
vaten. Hoe groot de voorraad ook is, toch
moet Patrick van Zuidam wel eens nee verkopen: “De vijf jaar oude jenever is de afgelopen jaren in productie verviervoudigd.
Toch is de voorraad voor dit jaar nu al weer
uitverkocht!”

Theezakje
Het vatenbeheer is ook een kunst apart.
“Een eiken vat is net een theezakje. Nieuwe
vaten geven de eerste keer een mooi, sterk
aroma af, dat na een keer of tien helemaal is
uitgevlakt. Maar je kan je kostbare whisky
ook niet de hele tijd in zo’n nieuw vat laten,
want dan bestaat het gevaar dat er weer teveel aroma wordt afgegeven en het eikena-

roma te veel gaat overheersen. Je moet dus
na een paar jaar rijpen in een nieuw vat
overhevelen naar een ouder vat. Die balans
houden is lastig manoeuvreren, niet alleen
wat betreft de smaak, maar ook de beschikbaarheid van de juiste vaten.”

Kwaliteitscontrole
Controle van de smaak, de belangrijkste
parameter voor de consument, vindt organoleptisch plaats, met drie glazen naast elkaar: een referentie, een vorige partij en de
te keuren partij. “Door er drie met elkaar te
vergelijken kan je gemakkelijk de verschillen ontdekken; het is veel moeilijker om
één glas te beoordelen.”
Naast zaken als troebelheid, kleur en suikergehalte gaat in het laboratorium de
meeste aandacht uit naar het alcoholpercentage. “Instanties als douane en keuringsdiensten hanteren een maximale afwijking van 0,1 tot 0,15 % van het opgegeven
percentage. Dat geeft ons minimale speling
in het productie- en meetproces. Als je een
drank moet afvullen op bijvoorbeeld 40 %,

Om niet in problemen te komen met de
minimale afwijking bepaalt Zuidam het alcoholpercentage met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,05 %. Extra complicatie
is dat je de meting niet kunt uitvoeren met
alleen een dichtheidsmeter: er is door de
natuurlijke producten immers geen sprake
van een zuiver water-alcohol mengsel. Er is
derhalve een monstervoorbewerkingsstap
ingebouwd met de Büchi destillatie-unit
K-350. Hierbij vindt er volledig automatisch een stoomdestillatie plaats waarbij de
niet-vluchtige fracties achterblijven en de
vluchtige in het opvangvat terecht komen.
Op die manier is er weer wel een zuiver
water-alcohol mengsel, zodat de bepaling
met de dichtheidsmeter betrouwbaar kan
plaatsvinden, tot op zes relevante cijfers
achter de komma.
Patrick van Zuidam is zeer te spreken over
deze oplossing. “Wij gebruiken vanwege de
nauwkeurigheid een relatief groot monster
en toch duurt de destillatie maar acht minuten. Je hoeft er verder niets aan te doen:
de destillatietijd is standaard ingesteld, zet
het monster erin, druk op start en de rest
gaat vanzelf. Zelfs ik kan het!”

Info
 Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

 Bezoek Büchi Labortechnik op
HET Instrument
Standnummer: 1.D062
 Zuidam Distillers
www.zuidam.eu
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Your Power for Health

Bezoek onze stand 1D068
op “Het Instrument”

Amsterdam Rai 25 t/m 28 september 2012

Registreer gratis op
www.gbonlwebshop.com

ThinCert™
Tissue Culture inzetelementen voor 6, 12 en 24 multiwell platen
Capillaire poriën PET membraan “sealed” aan inzetelement
Porie grootte; 0.4µm, 1.0µm, 3.0µm en 8.0µm
Densiteit membranen: 1x10 cm , 2x10 cm , 0.6x10 cm
en 0.15x10 cm
8
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Gecertificeerd “USP class VI” polystyreen en PET
Verbeterde cel adhesie door middel van fysische
oppervlakte behandeling
Hangende inzetelementen die cellen op de bodem van de
well niet beschadigen
Eenvoudig pipetteren dankzij “self-lift” mechanisme
Verbeterde pipet toegang door excentrische positionering
Per stuk verpakt in steriele blister verpakking
Greiner Bio-One B.V.
A. Einsteinweg 16 Postbus 280 2400 AG Alphen a/d Rijn
Tel: (0172) 42 09 00 Fax : (0172) 44 38 01 e-mail: info@nl.gbo.com
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Greiner Bio-One BVBA/SPRL
Koning Albert I laan 50 50, Av. Roi Albert I B-1780 Wemmel
Tel: +32 2 4610910 Fax: +32 2 4610905 e-mail: info@be.gbo.com

www.gbo.com/bioscience
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Innovatieve platen voor het kweken van cellen

De OneWell Plate cel- en weefselkweekschaal met één compartiment is geschikt
voor het kweken en analyseren van bacteriën. Door de afmetingen van de plaat
is geautomatiseerde replicatie van bacteriekolonies mogelijk. Daarnaast maken
de rechthoekige vorm en de mogelijkheid
om de OneWell Plate te stapelen een efficiënt gebruik van de incubatorruimte
mogelijk. Voor de kweek van hechtende
cellen is er een variant, waarvan het oppervlak door een fysische behandeling
hydrofiel is.
De FourWell Plate biedt met zijn vier af-

Multikanaals pipetteren
Geniet van het gebruiksgemak
van
Pipetman L.

ment

m

maken het mogelijk om de objectglaasjes
met een pincet uit de compartimenten te
nemen. Afstandhouders voorkomen dat
de objectglaasjes naar de rand van de
well schuiven en deze uitsparingen afdekken.

Greiner Bio-One presenteerde op de
Achema 2012 twee nieuwe platen uit de
CellStar lijn met één en vier compartimenten.

-2

e

Maak op HET Instrument 2012 kennis
met de Pipetman L
Multichannel; ervaar
deze pipetteersensatie zelf en voel het
minimale krachtverschil dat nodig is bij
afwerpen van de tips.
Het gepatenteerde
tip-afwerpmechanisme is met het interne ontwerp dat accuratesse en constante
meting voor elk kanaal garandeert, de
onderscheidende factor van deze meerkanaals pipet.

g

ce

8-12 20:02

zonderlijke compartimenten plaats aan
vier objectglaasjes, waardoor er parallelle
experimenten kunnen worden uitgevoerd.
De op deze objectglaasjes gekweekte
cel- en weefselmonsters kunnen snel
en gemakkelijk van vers medium worden
voorzien en kunnen direct onder een microscoop worden onderzocht. Halfronde
uitsparingen in de bodem van iedere well

Beide platen zijn gemaakt van doorzichtig
polystyreen en zijn steriel en vrij van detecteerbare pyrogenen, humaan DNA en
DNases/RNases. De buitenafmetingen
voldoen aan de ANSI-normen voor microplaten en de platen kunnen met diverse
geautomatiseerde systemen worden gebruikt.
Greiner Bio-One
Stand: 1.D068

www.gbonlwebshop.com

Slimme Multi sensor voor
veilige gasdetectie
Met de introductie op HET Instrument
van de DVLS3 sensor staat er niets meer
in de weg om over te schakelen naar
het gebruik van waterstof als draaggas
voor de GC-analyse.
De Simply Smart Sensor S3 signaleert een eventuele waterstoflekkage
tijdig en accuraat. Door het continu monitoren van de waterstofconcentratie in de GC-oven en het automatisch overschakelen naar een
alternatief draaggas in het geval van een waterstoflek, wordt ieder veiligheidsrisico voorkomen. De S3 bestaat uit een katalytische gassensor,
een controlekastje met een optisch- én een geluidsalarm en een gasschakelingsklep. De sensorkop wordt in de GC-oven gemonteerd. Het
controlekastje staat op of naast de GC en toont het realtime waterstofniveau op het display.
Zodra het waterstofniveau de grenswaarde overschrijdt, knippert het display en gaat een akoestisch alarm af. Het draaggas schakelt over naar
een alternatief draaggas. Tevens wordt een ‘not ready’ signaal afgegeven
naar de GC, waardoor het injecteren van volgende monsters stopt.
Het alarmniveau staat standaard op 25 % LEL, maar kan ook anders (lager) ingesteld worden. Ook het kalibratieniveau kan flexibel ingesteld worden, net als de functionaliteit van de sensor: lekzoeker, flow-, temperatuur-,
CO-gehalte-, luchtdruk-, zuurstof- en waterstofmeting.
Andere voordelen zijn de eenvoudige installatie en de mogelijkheid van
het monitoren van het signaal op een PC via een LAN-verbinding. De Multi
Sensor is geschikt voor alle GC-merken.

Gilson International

Da Vinci Laboratory Solutions

Stand: 1.D024

Stand: 1.D126 / 1.E125

www.pipetman.eu

www.davinci-ls.com
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TITRIMETRIE

Blijven optimaliseren
in laboratorium
Teijin Aramid Delfzijl
Voor een laboratorium dat al meer dan 25 jaar de proces- en QCanalyses verricht voor de productie van een en hetzelfde aramidepolymeer legt het een opmerkelijke vernieuwingsdrang aan
de dag. Eén van de motoren hierachter is senior analist Armant
Reitsema, die met name bij de titraties een flinke optimaliseringsslag heeft gemaakt.

I

n de vestiging Delfzijl van Teijin Aramid werken zo’n 270 chemici, procestechnologen en operators aan de
productie van het aramidepolymeer
polyparafenyleenteraftalamide (PPTA). Dit
polymeer wordt even verderop, in Emmen,
versponnen tot het succesproduct Twaron,
de lichte en supersterke aramidevezel die

in een nog steeds groeiend pallet aan producten wordt verwerkt, van autobanden
tot kogelwerende vesten.
Grondstoffen voor de polymeer zijn twee
monomeren, PPD en TDC, die op het terrein in Delfzijl elk in een aparte fabriek
worden geproduceerd. Tussen deze fabrieken staat de recovery plant, waar neven- en

afvalproducten wordt gerecycled en weer
terug het productieproces in gaan. In de
polymeerfabriek komen de monomeren samen om te reageren tot het polymeer dat na
drogen als een fijn poeder wordt verpakt en
klaar is voor transport naar Emmen.
De scheiding in productie zie je ook terug
in het lab. Aan de ene kant van de gang vinden de analyses plaats voor de monomeren
en de recovery; de andere kant is gericht op
de kwaliteitscontrole van PPTA. De scheiding is overigens niet doorgevoerd bij de
laboratoriummedewerkers: er wordt zoveel mogelijk gerouleerd, zodat iedereen
op de hoogte is van de verscheidenheid aan
processen en analyses. Dat geldt zeker voor
senior analist Armant Reitsema die zich
bezighoudt met projecten en methodeontwikkeling, met name op het gebied van
XRF en de natchemische analyses. Projecten die veelal zijn gericht op het vergroten
van de veiligheid en/of de efficiency.

Verantwoord titreren Eén van de

Armant Reitsema bij de recent in gebruik genomen Metrohm 864 Robotic Balance Sample Processor voor de bepaling van chloridegehalte in een tussenproduct in de monomeersynthese.
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analyses die regelmatig wordt uitgevoerd is
de bepaling van het chloridegehalte in één
van de tussenproducten in de monomeersynthese. Dit product is giftig waardoor
de chloridebepaling in de zuurkast moet
plaatsvinden, maar heeft ook nog de vervelende eigenschap dat het bij knoeien van
het geringste druppeltje direct het hele titratiesysteem en/of werkomgeving vervuilt.
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In het laboratorium van Teijin Aramid in Delfzijl vinden per dag zo’n 30-40 titraties plaats. Waar eerst elke Titrino zijn ‘eigen’ analyse had, is
door automatisering met Tiamo de inzet van de titratiesystemen geoptimaliseerd.

“Als voorzorg hadden we altijd al witte vellen in de zuurkast gelegd, maar die konden
we elke keer vervangen, zo smerig werd het.
Bedenk daarbij dat een klein ongelukje snel
is gemaakt door de vele handelingen die nodig zijn. Daar komt nog bij dat de bepaling
door zowel operators als analisten wordt
uitgevoerd en je er dus voor moet zorgen
dat er een robuuste, geautomatiseerde methode staat die ‘gegarandeerd’ schoon blijft
en waar naast analisten ook de operators
mee uit de voeten kunnen. De oplossing
kwam min of meer uit de lucht vallen, want
tijdens onze zoektocht introduceerde Metrohm de 864 Robotic Balance Sample Processor die het monster direct op het monsterrek weegt. Omdat wegen en analyseren
op één systeem zijn geïntegreerd kan je de
monsters niet verwisselen en is de methode
zeer robuust. Maar wat ons nog het meest
charmeerde was het systeem dat de monstervloeistof opzuigt. Normaal hangt er een
druppeltje aan de pipet; geen ramp, maar
bij dit tussenproduct wel. Bij het nieuwe
systeem blijft hij continu zuigen; als er een
druppel naar beneden zou glijden, wordt
hij direct teruggezogen. Dat werkt perfect:
de operator hoeft nu alleen nog maar de
dop van het monsterflesje af te draaien; in
de autosampler te plaatsen en op start te
drukken. De rest gaat automatisch, zonder
geknoei!”, vertelt een enthousiaste Armant
Reitsema.

Vermeldenswaardig is ook nog de monsterwisselaar die apart voor Teijin Aramid is
gemaakt. “Een standaard monsterwisselaar
heeft allemaal dezelfde posities, waar allemaal dezelfde bekers in moeten. Ik wilde
er monsterbekers en titratiebekers in. Daar
zijn aparte posities voor gemaakt, zodat we
een hele dedicated monsterwisselaar hebben voor de chloridebepaling.”

Volumetrisch veel goedkoper
Een ton besparing op jaarbasis, alleen al op
het Karl Fischer reagens. Dat wil Reitsema
bereiken door de waterbepalingen kritisch
onder de loep te nemen. Hierbij heeft hij
niet alleen de ondersteuning van de analisten in zijn team, maar ook van de specialist
binnen Metrohm Applikon, Jan Willem
Maasland, die in dit onderzoek een grote
rol heeft gespeeld. “We passen zowel Karl
Fischer coulometrie toe als volumetrie.
Coulometrie is lastig, want de productiestromen die we daarmee analyseren zijn
eigenlijk niet geschikt voor deze analyses.
Maar de concentraties zaten zo laag dat we
het toen niet anders konden aanpakken.
Dat gaf met name problemen bij calciumchloride, omdat er binnen een half uur
geleivorming optreedt. Als je een analyse
doet, moet je dus direct het vat leeghalen en
er nieuw reagens in doen; en Karl Fischer
reagens is nu niet bepaald goedkoop! Bovendien moest regelmatig de storingsdienst

opdraven om een Dosino, die het reagens
automatisch ververst, te reinigen omdat
deze verstopt was geraakt door de geleivorming. Door met hele lage titers te werken
bij de volumetrische benadering konden we
de coulometrische analyses prima reproduceren. Bijkomend voordeel was dat er geen
geleivorming meer optrad, en je dus niet zo
vaak het analysesysteem hoeft te verversen;
je kunt nu ongestraft 24 uur draaien met
de Dosino. Alleen al op basis van de besparingen op het chemicaliëngebruik hebben
we het nieuwe titratiesysteem binnen een
kleine drie maanden terugverdiend.”

Info
 Metrohm Applikon
www.metrohm.nl


Bezoek Metrohm Applikon op
HET Instrument
Standnummer: 1.D114
 Teijin Aramid
www.teijinaramid.com/nl
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ROBOTISERING

Als viscositeit er
echt toe doet
Met spec’s waar het verschil tussen boven- en ondergrens de
meetfout nauwelijks overstijgt, is de kwaliteitscontrole op
de viscositeit van het uitgangsproduct voor de supervezel
Twaron niet bepaald een standaard meting. Toch doen ze er
bij Teijin Aramid in Delfzijl alles aan om dit proces door robotisering zo gestandaardiseerd mogelijk te laten verlopen.

I

edereen kent ze wel, van die mensen die
je helemaal kunnen enthousiasmeren
als ze over iets dierbaars praten: (klein)
kinderen, huisdieren of een mooie auto.
Bij Anton Niewold komt dat gevoel ook
naar boven, al gaat het hier om een robot,
en dan nog niet eens een humanoïde robot,
maar een degelijke, enkele vierkante meters
beslaande robotopstelling in het laboratorium van Teijin Aramid in Delfzijl. Toeval
of niet, de robotopstelling werd in 2006 op-

Dynamisch afwegen
Sinds er bij Teijin twee productielijnen
voor PPTA in gebruik zijn, is de variatie
in de gemeten viscositeitswaarden groter,
wat volgens Anton Niewold ook praktische consequenties heeft. “We wegen via
een robotinstallatie een constant volume
monster. De poedervorm heeft nogal een
impact op het gewicht. Bij te weinig kan
je te weinig oplossing voor je meting hebben; bij te veel afwegen kom je al snel aan
het maximale volume van je flesje. We zijn
een project gestart om het weegproces dynamisch te maken, zodat je gemakkelijker
kunt variëren in gewicht c.q. volume. Door
een terugkoppeling te realiseren van het
gewicht en de doseermodule kun je dan
automatisch het juiste gewicht doseren.

gebouwd; precies het jaar dat Niewold bij
Teijin aan de slag ging, na eerder als analist bij Avebe gewerkt te hebben. Sinds dat
jaar is er heel wat verbouwd aan de robot en
worden er nog steeds plannen gemaakt om
gelijke tred te kunnen houden met de output en eisen van productie.
“Het is enorm belangrijk dat ons product
een zo constant mogelijke viscositeit heeft.
Met ons product bedoel ik het aramidepolymeer polyparafenyleenteraftalamide
(PPTA). Dit polymeer wordt bij onze vestiging in Emmen versponnen tot Twaron, de
bekende supersterke lichtgewicht vezel. Bij
het spinnen van die vezels wordt het fijnpoeder, zoals wij dat hier maken, tot fijn
filamentgaren gesponnen. Dat is de basis
voor tal van vormen en lengtes van vezels
die weer in allerlei toepassingen worden
verwerkt”, legt Anton Niewold uit.
De viscositeit zegt iets over de kwaliteit van
de polymere ketens. Is de viscositeit hoog
dan zijn er veel lange ketens die vertakt
zijn; is die laag dan zijn de ketens korter en
zijn er minder vertakkingen. “We kennen
precies de optimale viscositeitswaarde voor
PPTA. De uitdaging voor het proces zit hem
in het zo constant mogelijk houden van de
viscositeit van de batches. Per dag produceren we hier 10 tot 15 batches. Aan de hand
van de viscositeitswaarde kan het productieproces bijgeregeld worden.”

Voorzichtig oplossen

Zo kan je altijd voldoende monster afwegen en afhankelijk van de behoefte meer

Monstervoorbewerking

of minder monstermateriaal uitdrukken.”

Waar de daadwerkelijke viscositeitsmeting
al geautomatiseerd plaatsvond, is het idee
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voor de robot geboren om het traject van
de monstervoorbereiding voor deze viscositeitsmeting te automatiseren. “PPTA lost
op in geconcentreerd zwavelzuur. Dat is
een gevaarlijke klus die je liever niet handmatig doet. Bedenk daarbij dat deze metingen niet alleen door analisten, maar ook
door operators uitgevoerd moeten worden.
We hebben derhalve in samenwerking met
Da Vinci Laboratory Solutions een concept
uitgedacht om dit te automatiseren. De eerste uitdaging hierbij was dat we een vaste
stof moesten afwegen, en dat is robottechnisch een stuk lastiger dan bij vloeistoffen.
Hiervoor is een systeem ontwikkeld waarbij met behulp van een klein buisje met een
vast intern volume een constante vaste hoeveelheid poeder wordt opgezogen. Hierbij
vermijdt je zoveel mogelijk een ontmenging van je monster. Uit onderzoek is gebleken dat het systeem een kleine voorkeur
heeft voor fijne deeltjes; hiervoor wordt
automatisch gecorrigeerd. Via een speciale
constructie wordt vervolgens het opgezogen monster in een getarreerd oplosvaatje
gebracht, waarna het wordt gewogen. Op
basis van het monstergewicht wordt via
een buret precies de benodigde hoeveelheid
zwavelzuur toegevoegd”, beschrijft Anton
Niewold de eerste fase van de monstervoorbewerking.

Het toevoegen van het zwavelzuur is een
heel precies werkje, dat proefondervindelijk tot in de kleinste details is uitgewerkt.
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Anton Niewold bij de robotinstallatie voor de automatische monstervoorbereiding van PPTA, die in samenwerking met Da Vinci Laboratory
Solutions regelmatig wordt verbeterd om gelijke tred te kunnen houden met de output en eisen van productie.

“Als je geconcentreerd zwavelzuur bij je
product brengt ontstaat er in eerste instantie een gellaagje rond de deeltjes. Wanneer
je pas na het toevoegen gaat roeren krijg je
een grote klont die heel langzaam oplost.
Door het zwavelzuur voorzichtig te doseren, wordt samenklontering voorkomen.
Er ontstaat dan uiteindelijk een mooie,
gladde roux.”
Het werkelijke oplossen duurt ongeveer
een uur, bij verwarming in een verwarmingsblok. Ook hier geldt dat precies moet
worden vastgesteld wanneer alle deeltjes
zijn opgelost, zodat de betrouwbaarheid
van de viscositeitsbepaling zo groot mogelijk is. “De robot doet een eerste check na 40
minuten, en vervolgens om de 5 minuten,
net zo lang totdat alle deeltjes in oplossing
zijn. Dat checken gebeurt via visiontechnologie op basis van een CCD-camera die met
een achtergrondverlichting het beeld van
de oplossing vergelijkt met een blanco. Zijn
die twee beelden hetzelfde, dan is alles opgelost en genereert de camerasoftware een
OK-signaal naar de robot en gaat het monster naar de volgende module van de viscositeitsrobot. Indien onopgeloste deeltjes
zichtbaar zijn, gaat het monsterflesje terug

naar het verwarmingsblok. Dat kan overigens niet onbeperkt, want na anderhalf uur
ontstaat er door hydrolyse van de ketens
een negatief effect op de viscositeit. Dergelijke monsters zetten we dan nogmaals in”,
vertelt Anton Niewold.

te automatiseren, waarbij de robot een automatische waarschuwing geeft als iets niet
goed is. In dat geval kunnen ook operators
de robot klaar zetten, en kan je je analisten
voor andere taken inzetten. De eerste aanpassingen zijn inmiddels operationeel en
werken naar volle tevredenheid.”

Mensenwerk
De uiteindelijke viscositeitsbepaling vindt
plaats in de viscositeitsrobot. De robot
plaatst, na koeling, de goed opgeloste monsters in het waterbad van de viscositeitsmeter, die vervolgens volgens de Ubbelohde-buis methode de viscositeit tot op een
honderdste van een seconde bepaalt. “Heel
wat nauwkeuriger dan bij de handmatige
bepalingen waar je met een stopwatch in
de hand naar het capillair stond te staren”,
lacht Anton Niewold.
Toch kan ook deze robotopstelling nog niet
helemaal zonder hulp van de analist. “Je
moet er zeker van zijn dat de robot goed
zijn werk kan doen. Aan de hand van een
checklist doorloopt de analist iedere ochtend cruciale zaken. Ondermeer wordt er
gecontroleerd of er voldoende zwavelzuur
is en of het opvangvat leeg is. We zijn recent
een project gestart om ook dat soort punten

Info
 Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

 Bezoek Da Vinci Laboratory
Solutions op HET Instrument
Standnummers: 1.D126 / 1.E125
 Teijin Aramid
www.teijinaramid.com/nl
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STAND 1A008

Salm en Kipp, X-pert in laboratoriumapparatuur
Bezoek onze stand tijdens HET Instrument, ontdek de wereld
van Salm en Kipp en maak kans op een reis voor 2 personen
naar één van onderstaande fabrikanten:

Salm en Kipp maakt deel uit
van de volgende X-peditions:

MILESTONE

H E L P I N G
C H E M I S T S

Tot binnenkort, u vindt ons vooraan in hal 1, stand A008.
+31 (0)346 26 90 90 info@salm-en-kipp.nl www.salmenkipp.nl
LV17.indd 24
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Microplaat lezer voor
‘high throughput screening’

AANRADERS

De Synergy NEO is een ‘high throughput screening’ hybride multimode microplaat reader, die speciaal is ontworpen voor de steeds toenemende eisen van
grote screeningslaboratoria.
De Synergy NEO, het nieuwste vlaggenschip van BioTek Instruments, heeft alle functies beschikbaar die je kunt verwachten van
een modern ‘high throughput screening’ instrument: meerdere
parallelle detectoren voor ultrasnelle
metingen en een speciaal filtergebaseerd systeem voor ‘live cell’ assay’s.
Met een verwerkingstijd van ongeveer
6 seconden per plaat, is de optionele
plaatstacker BioStack-3 de snelste
stacker die momenteel verkrijgbaar is.
Synergy NEO voldoet aan de huidige
hoge assay eisen door het opnemen van
extra functies zoals een krachtige 100 mW
lasergebaseerde excitatiebron voor Alpha-testen, een uniek ‘patent pending’ hybride optisch
ontwerp, geavanceerde temperatuurregeling tot 65°C en verschillende schudmogelijkheden.
De filterkubussen zijn eenvoudig te verwisselen. Ze zijn voorzien van een barcode voor positieve filteridentificatie. Een barcode reader scant zowel 1D- als
2D-barcode gelabelde microplaten.
Beun-De Ronde
Stand: 1.C074

www.beunderonde-ls.nl

Ultrazuiver water
Purelab Flex is de naam van de nieuwste
Elga-serie zuiveringssystemen die tegen
lage exploitatiekosten ultrazuiver water
van 18,2 MΩ-cm leveren.
De Purelab Flex zuiveringssystemen zijn
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,
afhankelijk van het dagelijkse waterverbruik, benodigde waterkwaliteit en de
bron van het water.
Een bijzondere uitvoering is de Purelab
Flex Flex UV die pyrogeen water levert
voor life science toepassingen zoals,
PCR, elektroforese, monoklonale antilichaam productie en cel- en weefselkweek. Het water is RNase en DNase vrij.
Ander toepassingsgebieden zijn sporenanalyse met behulp van HPLC, ICP-MS,
TOC en GC-MS.
De Flex systemen staan voor een ultiem
gebruikers gemak. Zo kunt u vaste tapvolumes instellen als u regelmatig dezelfde
hoeveelheid water nodig heeft. Een hel-

der display geeft constant de zuiverheid
van het water weer; ook de TOC-waarde
wordt getoond.
In een brochure zijn de Elga Purelab Flex
systemen uitvoerig beschreven. U kunt
de documentatie aanvragen bij Veolia
Water, of natuurlijk langskomen op HET
Instrument.

Nog beter
vriesdrogen
De toonaangevende vriesdroger producent Martin Christ komt dit jaar met
een aantal opvallende noviteiten die
bijdragen aan een nog beter vriesdroogresultaat.
Met de eerste noviteit, de WST (Wireless Shelf Technology), behoren de
‘spaghettidraden’ bij het gebruik van
verwarmde platen tot het verleden. Elke
plaat kan worden uitgevoerd met een
monstertemperatuur- of Lyocontrol-sensor (vriespuntbepaling en procesbeheersing). De regeling van de plaattemperatuur gebeurt individueel, afhankelijk van
de benodigde
sublimatie
energie. Met
als
gevolg
uniforme resultaten, zelfs
bij variabele
belading.
Een efficiëntieverhogende noviteit is
de voorlader
LyoCube LSCplus. Dit is
een rechthoekige droogkamer met een
bruikbare plaatoppervlakte tot 0,6 m2.
Met een deur aan de voorzijde is het
beladen van de droogkamer kinderspel.
De LyoCube is verkrijgbaar in combinatie met de nieuwe LSCplus controller of
met de LSC controller van bestaande
Christ vriesdrogers.
De derde noviteit is de LyoBalance,
waarmee het mogelijk is direct de voortgang van het droogproces te volgen.
LyoBalance is geïntegreerd in de LSCplus besturing met datamonitoring via
LyoLogplus of LPCplus software. De
droogsnelheid wordt hiermee ook gedocumenteerd. Er is dus geen aanvullende
software nodig.

Veolia Water Solutions & Techn.

Salm en Kipp

Stand: 1.B004

Stand: 1.A008

www.veoliawaterst.nl

www.salmenkipp.nl
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BEURSPLATTEGROND

Metrohm Applikon
1.D114 / 2.B006

Salm en Kipp
1.A008

Veolia Water
Solutions & Technologies
1.B004

Panasonic Biomedical
Sales Europe
1.C014

Gilson International
1.D024

Retsch Benelux
1.A033

Büchi Labortechnik
1.D062
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Beun-De Ronde
1.B128 / 1.C074

Da Vinci Laboratory
Solutions
1.D126 / 1.E125

Greiger Bio-One
1.D068
U vindt ons niet op de beurs, maar wel in
bijna ieder lab!

Advies & Consulting:
Thijs van den Dungen
Hans van Scheijndel

06-46155904
06-55148947

www.splusb.nl
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FT-NIR spectrometer
in IP65-uitvoering
Büchi Labortechnik presenteert een FT-NIR spectrometer
die is uitgevoerd in roestvast staal met beschermingsklasse IP65: volledig beschermd tegen stof en sproeiwaterdicht.
De NIRMaster 65 Pro combineert de precisie en zekerheid
van een laboratorium FT-NIR met de robuustheid van een
roestvast stalen behuizing en kan zo ook in ruwe omgevingen betrouwbare resultaten produceren.
Uitgerust met een
high
performance
PC (optioneel met
touch screen) is de
IP65-uitvoering zonder probleem inzetbaar in bijvoorbeeld
de diervoeder- en levensmiddelenproductie. Het voordeel voor de gebruiker is
niet alleen te vinden in de combinatie van goede spectroscopische prestaties en de uitstekende robuustheid van
het systeem. Maar het gegeven dat ze afwasbaar en desinfecteerbaar zijn en met een flinke straal water (< 12,5 l/
min volgens de norm) zijn te reinigen, maakt ze geschikt
voor de reinigingsprocedures die in dergelijke productieomgevingen gangbaar zijn.

Biodiesel,
olie, vet
en PVC
De Metrohm Rancimat is al meer dan 35 jaar de standaard
voor de bepaling van de (oxidatie)-kwaliteit van oliën en vetten. Sinds een aantal jaren is het ook de standaard voor
biodiesel (FAME) en thermische stabiliteit van PVC.
Metrohm Applikon introduceert op HET Instrument een nieuwe Rancimat die op vele punten is verbeterd. Belangrijkste
is de vereenvoudigde bediening direct op het instrument.
Starten van de analyse gebeurt direct na plaatsen van een
monster. Op het kleurendisplay is de status zoals gas flow,
temperatuur en geleidbaarheid direct af te lezen.
Er zijn vier Rancimats aan één PC te koppelen via een
USB-aansluiting. De software is geheel vernieuwd met een
nieuw bedieningsinterface en features voor users/account
management. De filters en controlekaarten bieden samen
met de professionele database een betere weergave van
de lange termijn oxidatiestabiliteit. Voor de uitwaardering is
een nieuwe temperatuur extrapolatie ontwikkeld. Er is een
cliënt/server versie beschikbaar en de software is FDA compliant.
Metrohm Applikon

Büchi Labortechnik

Stand: 1.D114

Stand: 1.D062

www.metrohm-applikon.com

www.buchi.nl

Compacte, lichtgewicht massaspectrometer
Tijdens HET Instrument introduceert Da
Vinci Laboratory Solutions de Miniature
Mass Spectrometer MMS-1000. Dit instrument combineert de nauwkeurige
werking en snelle responstijd van een
ion-trap massaspectrometer met een
compact en draagbaar pakket.
Gebaseerd op de meer dan 25
jaar ervaring in ontwikkeling van
ruimtevaartsystemen,
onder
meer binnen het International
Space Station (ISS) project,
heeft 1st Detect een revolutie
binnen de massaspectrometer
industrie teweeg gebracht. Het
bedrijf introduceerde in maart
2012 de revolutionaire massa
spectrometer MMS-1000 in de
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USA; Da Vinci toont hem nu al op HET Instrument. De MMS-1000 biedt dezelfde
werking als een laboratoriuminstrument,
maar tegen een gunstigere prijs en een
kleinere omvang, die overeenkomstig is

met draagbare detectoren. Dit is af te leiden uit de spec’s van dit lichtgewicht instrument: een massabereik van 35 - 450
Da, een resolutie van < 0,5 Da FWHM,
een analysetijd van ≥ 0,5 seconden en
een gevoeligheid van 50 ppb.
De MMS-1000 detecteert en identificeert een breed skala aan chemische
stoffen en kan toegepast worden binnen verschillende marktsegmenten, zoals industriële procescontrole, milieu,
veiligheid en farmaceutisch onderzoek.

Da Vinci Laboratory Solutions
Stand: 1.D126 / 1.E125

www.davinci-ls.com
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Superstille microcentrifuge
Met het model 1-16 heeft Sigma
een microcentrifuge geïntroduceerd die technisch en qua
uitvoering de top in zijn klasse
vormt. Door de uitgekiende
luchtstroom hoor je zelfs bij
15.000 tpm vrijwel niets.
Tijdens de ontwikkeling van de
met een roestvrijstalen rotorketel uitgeruste 1-16 is rekening gehouden met de
laboratoriumpraktijk
van alle dag. Zo zijn
het display en de
bedieningstoetsen
groot,
eenvoudig
en naar u toe gericht. En dus hebt u
in één oogopslag alle
informatie. De bouw
van de behuizing is
smal gehouden zodat
er zo min mogelijk tafelruimte verloren gaat,
ook bij de versie met koeling.
Echt een verademing is het gemotoriseerde deksel: een lichte
aanraking is voldoende om het
deksel te sluiten.
Sigma heeft haar nieuwste creatie zeer compleet uitgevoerd.
Zo kunt u uw rotor voorkoelen
(model 1-16K) om opwarming
van gevoelige monsters te voorkomen. En wilt u de snelheid,
temperatuur of tijd nog wijzigen

tijdens een run, dan kunt u dat
gewoon doen zonder de centrifuge stil te hoeven zetten. Nog
meer gemak heeft u van de 10
programma’s die kunnen worden
opgeslagen: programma zoeken,
klik en klaar.
De Sigma 1-16 is leverbaar met

rotoren voor 24 x 1,5/2 ml of 4
x PCR-strips. Het maximale toerental voor zowel 1-16 als 1-16K
is 15.000 rpm/20.627 x g. Zelfs
bij deze snelheid kan de 1-16K
de rotorkamer op 4 °C houden.

Vet en vocht meten
binnen 2 minuten
De FAST Trac van CEM meet zonder toevoeging
van chemicaliën nauwkeurig en snel het vet- en
vochtpercentage in diverse droge producten, zoals in zuivel en diervoeders.
Beun-De Ronde Analytisch & Proces introduceert op HET Instrument de FAST Trac van CEM.
Dit systeem maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van NMR-technologie,
en meet zonder toevoeging van chemicaliën
nauwkeurig en snel het vet- en vochtpercentage
in diverse droge producten, zoals in zuivel en
diervoeders.
Voor het eerst is het nu mogelijk om direct vet- en vochtmetingen te verrichten in minder dan
2 minuten zonder
dat de monsters
langdurig geconditioneerd moeten worden. De
snelle en eenvoudige monstervoorbereiding minimaliseert tevens variabele metingen
tussen verschillende gebruikers. Het systeem
wordt bediend via een 17” touch screen; de
intuïtieve software maakt het systeem zeer gebruiksvriendelijk.

Beun-De Ronde
Salm en Kipp

Stand: 1.B128

Stand: 1.A008

www.beunderonde.nl

www.salmenkipp.nl

Snelle en eenvoudige monstervoorbereiding
Met de Falcon Tube Adapter
voor de kogeltrilmolen MM
400 wordt de toch al eenvoudige monstervoorbereiding
voor pesticidenanalyse versneld.
Het gebruik van de kogeltrilmolen MM 400 bij de monstervoorbereiding voor pesticidenanalyse volgens de QuEChERS methode levert een
relatief eenvoudige werkwijze.
Volgens deze werkwijze wordt

het monster met acetonitril
en zout gemengd en geschud
gedurende 1 tot 3 minuten.
Met de nieuwe houder kan
men tot 8 monsters gelijktijdig
schudden (2 x 4 tubes) met
een frequentie van 30 Hz. De
Falcon Tube Adapter past op
alle bestaande toestellen van
het MM 400 type.
Retsch Benelux
Stand: 4.A033

www.retsch.nl
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BIOCHEMISCHE ANALYSE

Outsourcing complex
werk speelt PRA
in de kaart
De vestiging van PRA in Zuidlaren voert fase I studies uit in opdracht van farmaceutische bedrijven. Dat varieert van deelstudies tot het volledige traject. Ook verricht
het bedrijf steeds vaker specialistisch onderzoek, zoals de methode-ontwikkeling
voor een uiterst precieze en snelle glucosebepaling.

H

et onderzoeken van de veiligheid en verdraagbaarheid van
nieuw te ontwikkelen medicatie in gezonde vrijwilligers, dat
is de noemer waaronder al het onderzoek
plaatsvindt bij PRA in Zuidlaren, het voormalige Pharma BioResearch dat zes jaar geleden werd overgenomen door PRA. Door
de bank genomen is dat vooral fase I onderzoek, maar het bedrijf verricht ook studies
voor fase 0 (hoe gedraagt de stof zich in het
lichaam, maar met een dusdanig lage dosering dat het geen effect heeft) en fase 2A (bij

specifieke patiëntpopulaties). De omvang
van de studies varieert van 4 tot 8 personen
(bij 14C studies) tot meer dan 100.
Ruud Lutgerink, als ‘senior’ één van de acht
project managers binnen PRA, kan een indruk van de complexiteit van die projecten
geven door alleen al de betrokkenen op te
sommen. “Eindverantwoordelijk voor het
onderzoek is de ‘investigator’, een arts; de
‘clinical study manager’ zorgt voor de correcte uitvoering volgens het afgesproken
protocol; de ‘data manager’ is verantwoordelijk voor het op de juiste manier verza-

melen van de gegevens; de ‘recruitment
specialist’ zorgt voor het samenstellen van
de onderzoekspopulatie en niet te vergeten iemand van resources, die zorgt voor de
scheduling van het verplegend personeel en
de hostesses die het de gezonde vrijwilligers
zo goed mogelijk naar de zin moeten maken. Vanuit het klinisch chemisch lab is er
een vast team van medewerkers die er voor
zorgen dat de juiste analyses worden uitgevoerd; daarnaast is er iemand van monsterverwerking die er voor zorgt dat de afgenomen hoeveelheid bloed wordt verwerkt
naar de juiste monsters en dat ze goed worden opgeslagen. Daarnaast hebben we –afhankelijk van wat er is gecontracteerd– in
het team een ‘medical writer’, een biostatisticus en een database programmeur. Voeren
we bio-analyses uit, in ons lab in Assen, dan
schakelen we ook een project manager van
dat lab in. Dan hebben we ook nog een QAafdeling die bij elke studie op één of meer
punten een audit uitvoert; audits die overigens ook worden gedaan door de sponsoren
–zo betitelen wij onze opdrachtgevers– en
de regelgevende instanties.”

Klinisch chemisch lab

Hans Westerhof bij de YSI-analysers. “Naast de snelle analyse zijn ze eenvoudig te bedienen.
De instrumenten kalibreren zichzelf om de door ons ingestelde 2 uur. Het enige dat een analist hoeft te doen is af en toe wat buffers aanvullen.
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Het klinisch chemische lab is qua uit te voeren bepalingen vergelijkbaar met een soortgelijk lab in een ziekenhuis, maar is met 12
fte’s een stuk kleiner. “Een ander verschil
is dat we geen vaste workload hebben; we
werken immers op projectbasis. Soms doe
je een bepaalde test heel veel; dan weer een
tijdje niet”, zegt Hans Westerhof, assistent
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lab manager en verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen op het lab en de status, onderhoud en validatie van apparatuur en
software. “We maken gebruik van onder
meer chemie apparaten voor bijvoorbeeld
lever- en nierfuncties, cardiac markers, immunochemie systemen voor de bepaling
van hormonen, serologie (HIV, hepatitis-B
en -C), drug screening; allergie-, stollingsen hematologie analysers. We maken geen
onderscheid tussen de verschillende specialismen; elke analist kan met elk apparaat
werken. Ook hebben we er voor gezorgd
dat de bepalingen zoveel mogelijk geautomatiseerd plaatsvinden. Hierbij streven we
er naar om een zo’n breed mogelijk pakket
testen uit één buis te halen: zo mis je niets
en beperk je de overlast voor de vrijwilliger. We hebben de verschillende analysers
gecombineerd in een workcell die zelf het
buizentransport tussen de verschillende
apparaten regelt. Een vaste routing zorgt
dat je altijd weet waar een monster is. Dat
geldt ook voor de opslag: binnen acht dagen kan je nog steeds elk monster moeiteloos vinden: in die koelkast, in die lade, in
dat rek, op die positie.”

Steeds complexer
Ruud Lutgerink merkt dat er niet alleen
meer wordt uitbesteed, maar dat de onderzoeken ook complexer, specialistischer
worden. “Niet alleen de kleinere, maar ook
de groter farmaceuten neigen steeds meer
om het volledige traject uit te besteden:
hier heb je de compound en zorg maar voor
een panklare rapportage voor de betreffende autoriteiten. Daarbij zorgen biologicals voor een extra uitdaging in verband
met de stringente veiligheidsmaatregelen.
Ze komen zo dicht bij de lichaamseigen
stoffen dat je heel goed in de gaten moet
houden wat er met de gezonde vrijwilligers
gebeurt. Een andere uitdaging zit hem in
de interactie met andere geneesmiddelen.
Een middel tegen diabetes bijvoorbeeld zal
vaak in combinatie met metformine en/of
statine worden voorgeschreven. Je moet in
je fase I studie dus ook die mogelijke interacties meenemen.”

Glucose binnen één minuut
Ook komt het steeds vaker voor dat een methode moet worden opgezet. Een speciale

sensoren op de buik realtime glucose gemeten in de buikwand, in de interstitiële ruimte. “Al deze gegevens leveren een enorme
brij aan gegevens op, die uiteindelijk moeten leiden tot een robuuste methode. Pas
dan kunnen we deze methode gebruiken
voor het testen van nieuwe medicatie. Als
we die snelle methode hebben waarmee je
de test kunt bekorten geeft dat een enorm
voordeel voor het ontwikkelen van nieuwe
medicijnen, en dat is geen overbodige luxe:
in fase I moet alles het liefst gisteren gedaan
zijn!”, aldus Hans Westerhof.

Bed side monitoring

Ruud Lutgerink voor de ingang van het
monumentale gebouw van PRA in Zuidlaren.

vraag wat dat betreft kwam van een grote
farmaceut die zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor
diabetes. “De vraag was om aan de hand van
bestaande medicatie een methode voor de
bepaling van glucose te ontwikkelen waarmee het effect op de glucosehuishouding
van nieuw te ontwikkelen diabetes-medicatie zeer nauwkeurig en snel kan worden
beoordeeld. Bestaande methodes voldoen
niet, zoals de vingerprik (onnauwkeurig en
gevoelig voor verstoringen) en de klinisch
chemische bepaling (te traag). De sponsor
bracht in dit geval de YSI analysers in, die
specifiek voor de glucosebepaling worden
ingezet. Je kunt daar natuurlijk geen ruw
bloedmonster ingooien, dus moet het monster eerst worden afgedraaid. Hiervoor hebben we kleine high speed centrifuges waarmee de monsters binnen 30 seconden kunnen worden afgedraaid. De YSI-analyser
geeft binnen enkele seconden een resultaat,
zodat de tijd tussen bloedafname en meting
slechts één minuut is. Hierdoor is het effect
van metabolisering minimaal.”
Omdat de studie plaatsvindt bij diabetes patiënten moesten in het studieprotocol, dat
loopt over maar liefst 144 dagen, de effecten
van bestaande medicatie worden uitgevlakt,
zodat de waarden voor placebo, na twee weken medicatie en na langere medicatie betrouwbaar met elkaar vergeleken konden
worden. Naast het meten van tal van andere
parameters werd ook nog door middel van

Speciaal voor deze studie heeft PRA bij
Salm en Kipp vier YSI-analysers gekocht,
waardoor samen met nog vier gehuurde
analysers, op hoogtijdagen acht deelnemers
tegelijk kunnen worden getest. Vanwege de
korte tijd tussen afname en meting kan de
analyse uiteraard niet in het lab worden uitgevoerd. De analysers staan derhalve in een
kamertje vlakbij de bedden: bed side monitoring pur sang. Ruud Lutgerink: “De deelnemende diabeten zijn sowieso erg betrokken bij deze studie –zij zien als geen ander
het belang van nog betere medicatie–, maar
het gegeven dat op een paar meter afstand
de analyse ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, heeft die betrokkenheid alleen maar
vergroot. En het werkt ook andersom: de
analist is nu eens niet in zijn lab, en ziet ook
waar hij het allemaal voor doet!”

Info
 Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

 Bezoek Salm en Kipp op HET
Instrument
Standnummer: 1.A008
 PRA
www.prainternational.com
www.vrijwilligerpra.com
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LABORATORIUMINRICHTING

Applicaties ontwikkelen
in een gloednieuw lab
Met de opening van het nieuwe gebouw, 15 juni dit jaar, heeft Rob Hoogendijk, hoofd R&D
bij Metrohm Applikon er flink wat state of the art laboratoriumruimte bij gekregen voor zijn
team. Mede door de apart gerealiseerde demo- en trainingsruimte kunnen ze ongestoord applicaties ontwikkelen voor zowel de proces- als de laboratoriumklanten.
Met een HBO-opleiding analytische procesinstrumentatie op zak heb je een baan voor
het leven bij één van de grootste spelers op
dit gebied. Dat begint er althans aardig op
te lijken bij Rob Hoogendijk, die vorig jaar
zijn 25-jarig jubileum vierde bij Applikon,
dat sinds 2011 onder de naam Metrohm Applikon opereert. Hoogendijk, inmiddels
hoofd R&D, stuurt een gevarieerde groep
ontwikkelaars en engineers aan. Aan de ene
kant zijn dat mechanical, electrical en software engineers die zich bezighouden met
productontwikkeling van de analytische

analysers voor de proceskant. Daarnaast
zijn dat ook vijf laboratoriummedewerkers
die werken voor R&D en applicatie-ontwikkeling doen voor zowel het proces- als
het labdeel. Productontwikkeling voor de
labinstrumenten vindt plaats op het hoofdkantoor van Metrohm, in Zwitserland.
“De in Schiedam ontwikkelde procesanalysers zijn gebaseerd op de analysetechnieken
die in de Zwitserse laboratoria worden uitgedacht en geoptimaliseerd; wij verpakken
ze alleen anders. Een proces analyser ziet er
heel anders uit, moet aan heel andere eisen

voldoen dan een laboratoriuminstrument.
De analyser is veel robuuster en moet zijn
aangepast aan de mensen die er mee werken. Stel je maar eens operators voor met
handschoenen aan; die moet je niet op een
toetsenbord laten werken.”

Flexibel
Crux van de Applikon off-line en at-line inzetbare procesanalysers is de modulariteit.
“Of je nu zuur, ijzer en zink in één monster
wilt bepalen of fosfaat en chloride in vier
verschillende monsters, het moet allemaal
met hetzelfde apparaat kunnen. Hiervoor
hebben we een heel arsenaal aan analysetechnieken beschikbaar, die ook weer te
combineren zijn. Denk daarbij aan titratie,
fotometrie, ionselectieve elektrodes, ionchromatografie en voltammetrie. Precies de
technieken die je terugvindt in de Metrohm
laboratoriumapparatuur.”
Voordeel van deze productbenadering (concurrerende bedrijven kiezen veelal voor
dedicated analysers) is dat je heel flexibel
kunt inspelen op de wensen van de klant.
“We zijn dan ook altijd gespitst op nieuwe
toepassingen voor onze analysers, die vaak
gebaseerd zijn op wensen van klanten. Wij
kijken dan in het laboratorium of de toepassing kan worden gerealiseerd; analyseren al
in een vroegtijdig stadium monsters van de
klant om zeker te weten dat het werkt.”

Laboratoria op de groei
De Elga Option zorgt voor de centrale voorziening van demiwater. In de labs staan verder nog
twee Elga Purelab Flex systemen voor ultrapuur water. Alle drie de systemen zijn geleverd
door Veolia Water Solutions & Technologies.
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Waar voor de verbouwing het onderzoek
in dezelfde ruimte plaatsvond als het demonstreren en opleiden van distributeurs

2012 #17

29-08-2012 11:10:43

Osmotische kracht

Rob Hoogendijk, hoofd R&D bij Metrohm Applikon, in het research laboratorium waar MARGA de luchtkwaliteit in Schiedam in de gaten houdt.

en klanten, zijn nu de onderzoeks- en trainingsfaciliteiten in aparte, grotere ruimtes
ondergebracht. “Dat is een hele verbetering. Als je klanten over de vloer hebt, wil
je alles netjes hebben, maar tegelijkertijd
wil je ook door kunnen gaan met je onderzoekswerk. Dat botst nu niet meer. Het demolab is nu vlakbij de ingang en grenst aan
de presentatieruimte. De gasten hoeven
niet meer het hele pand door te gaan.”
Ook het check-out lab, waar de apparaten
werden getest voordat ze naar de klant
gaan, is ruimer opgezet. Bovendien is dit
laboratorium, waar regelmatig klanten van
over de hele wereld lijfelijk aanwezig zijn
bij het finale testen van de kostbare apparatuur voor verzending, op een logische plek
in het pand opgetrokken: aan het einde van
de productie-afdeling.

Eén systeem voor water
Waar Rob Hoogendijk wat betreft het meubilair en de zuurkasten weer in zee ging
met de vertrouwde leverancier S+B, is hij
voor de watervoorziening overgestapt op
de Elga-systemen van Veolia. “Ionanalyse
is onze core-business, dus is het van enorm
belang om te kunnen beschikken over water
waar geen ionen inzitten. In de oude situatie hadden we verschillende ionenwiselaars
per laboratoriumruimte. Dat werkte niet
efficiënt en was kostbaar qua onderhoud.
We hebben dit concept rigoureus omgegooid door één systeem aan te schaffen dat
demiwater produceert, rechtstreeks vanuit
het echt niet meer zo harde Rotterdamse
leidingwater. Het is een ‘reversed osmose’
systeem dat continu 75 liter water in circu-

latie houdt over het kunststof ringsysteem.
Dat is beter dan een stilstaand systeem
waarbij het water in de leidingen zit of in
een voorraadvat, want dan absorbeert het
toch weer ionen en neemt de kwaliteit af
door bijvoorbeeld bacteriegroei. Voor sommige technieken hebben we nog zuiverder
water nodig. Hiervoor hebben we op twee
plekken ultrapuur units, geavanceerde ionenwisselaars met kool- en bacteriefilters,
die overigens gevoed worden met het demiwater uit het centrale watersysteem.”

Tienden van ppb’s
Met name bij technieken als ionchromatografie en voltammetrie en metingen in
het ppb-niveau of nog lager heb je ultrapuur water nodig. Hoe nauw dit komt illustreert Rob Hoogendijk aan de hand
van een recent uitgevoerd project voor
het bepalen van ultralage hoeveelheden
natrium, tot op 0,2 ppb. “In power plants
wordt de stoom voor het aandrijven van
de turbines opgewekt uit ultrapuur recirculatiewater. De kleinste vervuiling kan
leiden tot corrosie, wat funest is voor de
peperdure turbines. Bij het ontwikkelen
van de applicatie om Na tot 0,2 ppb te meten werden we hier op het lab geconfronteerd met ultrapuur water met 2 ppb Na!
Wat bleek, bij het tappen diffundeert Na
uit de lucht, die hier relatief hoog is door
de nabijheid van de zee, in het water. Dat
hebben we ondervangen door te werken
met een gesloten systeem. En over het vat
waar de meting wordt uitgevoerd hebben
we een dekentje van stikstof gelegd op om
het te scheiden van de lucht.”

Ultrapuur water staat ook aan de basis van
één van de paradepaardjes van Metrohm
Applikon: MARGA, het ‘Monitoring Instrument for AeRosols and GAses’ voor
het meten van luchtkwaliteit. Dit apparaat
meet zowel gassen als aërosolen. “We laten de lucht eerst langs een roterende buis
stromen. Daar zit een dun filmpje van ultrapuur water op, dat door de grote osmotische kracht (er zitten immers geen ionen
in) de ionen als het ware uit de lucht trekt.
De aërosolen worden in een apart systeem
geabsorbeerd, waar ze een soort van stoomdouche krijgen. De stoom verbindt zich
met die deeltjes, er vormen zich waterdruppeltjes die condenseren, waarna we ze opvangen. Zo kunnen we zowel de ionen in
aërosolen als gassen heel nauwkeurig meten met ionchromatografie.”
MARGA wordt inmiddels wereldwijd ingezet, van ultraschone gebieden in Schotland
en Finland tot aan wereldsteden waar alarmerende concentraties worden gemeten.
“We meten hier ook continu via een inlaat
op het dak. En al staan we zo dichtbij de A20
ook niet bekend om de schoonste lucht, het
valt volkomen in het niet bij gegevens uit
bijvoorbeeld Mexico-stad. Alleen bij oudjaar schieten hier de waarden omhoog en
komen we een beetje in de buurt!”

Info
 Veolia Water Solutions &
Technologies
www.veoliawaterst.nl
 Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.coml

 Bezoek Veolia op HET Instrument
Standnummer: 1.B004
 Bezoek Metrohm Applikon op HET
Instrument
Standnummer: 2.B006
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Maak kennis met de noviteiten van Da Vinci
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Da Vinci Europe laboratory solutions, RAAK Lab Informatics en TransGlobal
Distributors, gaan samen verder onder de naam Da Vinci Laboratory
Solutions. Een nieuwe naam, een nieuw logo én veel nieuwe producten.
Voorbeelden van de Da Vinci noviteiten zijn de DVLS³ Simply Smart Sensor:
een uniek multi sensor concept voor o.a een veilige gasdetectie, het meten van

Da Vinci Laboratory Solutions BV
Postbus 12103
3004 GC Rotterdam

druk en temperatuur, de DVLS Liquefied Gas Injector: voor het veilig, snel en

We stellen onze organisatie en noviteiten graag voor tijdens HET Instrument.
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Boosting laboratory efficiency

www.davinci-ls.com

nauwkeurig bepalen van hoogkokende verontreinigingen in LPG én de DVLS
GasMix: een instrument voor het accuraat samenstellen van gasmengsels.
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Compleet systeem voor demiwater
Elga Labwater heeft met de Centra een complete
serie waterbehandelingssystemen ontwikkeld voor de
centrale demiwatervoorziening in laboratoria.
De Centra is ontworpen om de demiwater voorziening in
een laboratorium, inclusief de ringleiding, betrouwbaar
en gecontroleerd te laten functioneren. Ten opzichte
van de traditionele systemen onderscheidt de Centra
zich door het compacte ontwerp, met daarin geïntegreerd een omgekeerd osmose membraan, UV-lamp, filters, een voorraadtank met steriel beluchtingsfilter, een
recirculatiepomp en een geavanceerde PLC-besturing.
De maximale productiecapaciteit is 200 liter per uur
en het ringleidingsysteem wordt gevoed met een snelheid tot 30 liter per minuut een druk van 3 bar. In
de ontwerpfase is bijzonder veel aandacht besteed

Miniatuur
NMR-spectrometer
De vijf tot tien keer lagere
prijs en het formaat van een
schoenendoos doet misschien
anders vermoeden, maar
de picoSpin-45 is een échte
NMR-spectrometer!

De picoSpin is net als een
echte NMR-spectrometer in
staat om een NMR-spectrum
op te nemen van een verbinding waarbij de chemische
verschuiving en de interactie van de naburige protonen
(multipliciteit / J-couplings)
duidelijk waarneembaar zijn.
De structuurformule van een
verbinding kan dus achterhaald worden.
Eigenschappen:
• Vijf tot tien keer goedkoper
dan andere NMR-spectrometers. Hierdoor worden
NMR-analyses toegankelijk
voor veel meer bedrijven en
onderwijsinstellingen.
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• Afmetingen van een schoenendoos en weegt slechts
7 kg.
• De picoSpin hoeft niet bij
ieder monster geoptimaliseerd te worden. Het shimmen vindt in de praktijk
hooguit één keer per dag
plaats en verloopt volautomatisch.
• Er zijn geen NMR-buizen nodig. Het monster kan direct
worden geïnjecteerd.
• Er is slechts 20 microliter
monster nodig. Hierdoor
wordt het meten met dure
D-vloeistoffen voor verdunnen en oplossen een stuk
goedkoper.
• Er zijn geen cryogene vloeistoffen nodig. De picoSpin
heeft een zeer stabiele,
temperatuurgecontroleerde
permanente magneet.
• De picoSpin heeft geen onderdelen die regelmatig vervangen hoeven te worden.
• De picoSpin is direct via
een internetbrowser toegankelijk.

aan de veiligheid en kwaliteitscontrole. Wanneer de
productwater kwaliteit niet voldoet aan de ingestelde
minimum eisen, bij een te hoge temperatuur, te hoge
of te lage druk geeft het systeem een waarschuwing.
Datzelfde gebeurt wanneer de filters of de UV-lamp
vervangen moeten worden. De Centra is voorzien van
een centraal desinfectiesysteem, waarmee op eenvoudige wijze de complete Centra alsmede de ringleiding
kan worden gedesinfecteerd. De in vijf verschillende
modellen leverbare Centra is standaard uitgerust met
een RS232-uitgang, die het mogelijk maakt het systeem te koppelen aan een centraal alarmsysteem.
Veolia Water Solutions & Technologies
Stand: 1.B004

www.veoliawaterst.nl

Nooit meer
prikken aan
een naald
Het Vacuette Premium veiligheidssysteem Tube-Touch levert
maximale veiligheid en voorkomt
verwondingen door het prikken
aan een naald. Geheim? Het is
een passief product met automatische activering.
Er zijn drie generaties veiligheidsproducten op de markt, die
naast elkaar worden gebruikt. Dit zijn systemen die handmatig moeten worden geactiveerd, halfautomatische systemen en
passieve systemen, die niet door de gebruiker hoeven te worden geactiveerd. Uit onderzoek blijkt dat deze passieve producten met automatische activering het veiligst zijn.
Producten die handmatig moeten worden geactiveerd zijn minder veilig, omdat:
• Ze door een gebrek aan risicobewustzijn of in de dagelijkse
hectiek soms niet (volledig) worden geactiveerd.
• Men zich kan verwonden tijdens de activeringsprocedure.
• Ze moeilijker zijn te gebruiken.
• Aan de voor een correct gebruik noodzakelijke training vaak
niet wordt deelgenomen.
• Gecontamineerde producten vóór activering aan derden kunnen worden doorgegeven.
Bij gebruik van veiligheidsproducten met automatische activering zullen dit soort scenario’s niet optreden. Hierom zijn passieve producten, zoals het Vacuette Premium Safety Needle
System Tube-Touch veiliger.
Greiner Bio-One

Metrohm Applikon

Stand: 1.D068

Stand: 1.D114

www.gbonlwebshop.com

www.metrohm-applikon.
com
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MEDISCHE MICROBIOLOGIE

Izore: meer leveren
dan een uitslag
Net voor de zomer heeft Izore de complete renovatie van het laboratorium afgerond. In de herfst wordt de kantoorruimte aangepakt. Ondertussen bouwt de organisatie ook gestaag door aan de
relatie met de opdrachtgevers. Antwoord geven op een vraag, niet
alleen een uitslag produceren, is het credo van het laboratorium
voor medische microbiologie uit Leeuwarden.

“H

et blijkt enorm mee te vallen met de geluidsoverlast.
De ongeveer 45 analisten
van serologie/virologie en
bacteriologie werken nu in één grote ruimte, maar daar merk je weinig van. Iedereen
is dan ook zeer tevreden met het resultaat
van de renovatie, niet in de laatste plaats
door de mooie, lichte ruimte die dat heeft
opgeleverd.” Aan het woord is Marijke
Hooghiemstra, die de afgelopen twee jaar
de interne bouwbegeleiding in haar taken-

pakket had, aanvankelijk voor één tot twee
dagen per week; de laatste maanden bijna
full time.
Marijke werkt al 26 jaar bij Izore, de laatste
jaren als teammanager serologie/virologie,
en daarvoor als analiste bij bacteriologie,
serologie/virologie en moleculaire biologie.
In haar carrière heeft ze het gebouw aan de
Jelsumerstraat, dat ruim 50 jaar door Izore
in gebruik is, langzaam maar zeker steeds
minder geschikt zien worden voor de laboratoriumpraktijk zoals die vandaag de dag

wordt bedreven. “Naast installatietechnische zaken als het binnenklimaat bleek ook
de routing van de monsters een obstakel te
worden, mede in het kader van nieuwe regelgeving. Die was al dan niet logisch: eerst
naar de inschrijfkamer waar de monsters
worden uitgepakt en ingeschreven en vervolgens via de hoofdingang naar één van de
labs. Toen twee jaar geleden de knoop was
doorgehakt –renoveren in plaats van verhuizen– zijn we dan ook enthousiast aan de
slag gegaan om aan de hand van de nieuwste inzichten een laboratorium te schetsen
waar we weer tientallen jaren mee uit de
voeten kunnen.”

Logistieke winst

Marijke Hooghiemstra, teammanager serologie/virologie, bij de muur van Panasonic-stoven
op het recent gerenoveerde laboratorium van Izore.
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Letterlijk ‘from scratch’, met een leeg vel
papier, is de architect die door Izore was
aangesteld samen met vertegenwoordigers
van alle teams begonnen te tekenen hoe het
nieuwe lab moet worden ingericht met als
basis een zo efficiënt mogelijke workflow.
“Op basis van de ‘lean’ filosofie hebben we
looppatronen geanalyseerd, wat bijvoorbeeld leidde voor de serologie/virologie tot
U-vormige opstellingen van de tafels, zodat
je als analist gemakkelijk overal bij kunt.
Ook is precies vastgesteld hoe je per werkplek een efficiënte en logische routing van
je werkzaamheden kunt verkrijgen: waar
staat de koelkast, waar liggen de kits, waar
plaats je het apparaat en waar kan je de uitslagen uitwerken.”
Deze exercitie heeft er onder meer toe geleid dat het aantal koelkasten is uitgebreid
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De ongeveer 45 analisten van serologie/virologie en bacteriologie werken nu in één grote
ruimte.

van vier naar zeven. “Het is voor de analist
het meest efficiënt om zoveel mogelijk alles bij de hand te hebben, dus niet constant
naar een centrale koelkast te hoeven lopen.
Door het voorraadbeheer aan te passen
heeft hij of zij ook nog eens minder kopzorgen. Op het lab is alleen een weekvoorraad;
de rest is opgeslagen in het magazijn. Als
analist hoef je dus alleen de weekvoorraad
bij te houden, en niet meer de grote voorraad die maandelijks of per kwartaal door
de leveranciers worden aangevuld.”

Veel nieuw
Voor de inrichting van het lab is direct de
gelegenheid te baat genomen om niet alleen nieuw meubilair (alles van S+B) aan
te schaffen, maar ook bijna alle randapparatuur te vervangen. “De analyzers zijn
grotendeels meegegaan, maar zaken als
koelkasten, vriezers en stoven hebben we
nagenoeg allemaal vervangen. Zo hebben
we bij Panasonic zes nieuwe stoven besteld,
zodat we samen met de vier die we vrij recent hadden aangeschaft, nu een wand met
tien stoven van dezelfde lijn hebben. Grappig is dat de kleur van de stoven exact hetzelfde is als de kleur op de muren, zodat het
een prachtige eenheid is!”, lacht Marijke
Hooghiemstra. Ook de koelkasten –van
Liebherr– werden besteld via Panasonic,
waarvan ook nog eens een aantal -80 °C
vriezers op het lab staan. “Kwaliteit, prijs
en onze ervaring met deze apparatuur hebben de doorslag gegeven om ook voor deze
nieuwe apparatuur weer te kiezen voor Sanyo, dat nu dus Panasonic heet.”

sche en bacteriologische bepalingen worden uitgevoerd met moleculair biologische
technieken, zoals recent bij ons geïmplementeerd voor gastro-enteritis. Die zijn een
stuk sneller en betrouwbaarder. De moleculair biologische ML-II laboratoria hebben
een aparte afzuiging, werken met onderdruk en je mag ze alleen betreden met speciale kleding en via een luchtsluis. Alleen al
om die redenen zijn deze laboratoria fysiek
gescheiden van het grote lab en op de eerste
verdieping geplaatst. Daar is ook de ruimte
voor de toekomstige uitbreiding.”
De fysieke scheiding staat niet in de weg
dat er heel veel uitwisseling tussen de disciplines is. “Analisten werken op verschillende afdelingen, bijvoorbeeld de ene helft
van de week bij serologie en de rest van de
week bij moleculair. Door het rouleren blijven ze goed op de hoogte van de verschillende technieken en weten ze van elkaar
waar ze mee bezig zijn. Sowieso doen we
veel aan interne opleiding, niet in de laatste plaats om de moleculair biologische
technieken onder de knie te krijgen, zoals
het PCR Flow systeem dat we als één van de
eerste laboratoria in Nederland hebben geimplementeerd. Maar ook het werken met
de MALDI-TOF, waarvoor enkele analisten
opgeleid zijn door de leverancier, wordt
intern weer verder overgedragen. En vergeet niet de ‘praatjes’ van onze arts-microbiologen tijdens menig koffiepauze, casus
besprekingen of even bijpraten over een
‘actueel’ ziektebeeld, dat om welke reden
dan ook in het nieuws is en waar dan ook
vaak frequenter bepalingen voor worden
aangevraagd.”

dragen naar de aanvragers. “We organiseren goed bezochte workshops waarbij we
een specifiek onderwerp binnen ons laboratorium uitlichten, bijvoorbeeld diagnostiek van urineweginfecties of diagnostiek
van SOA’s. Hierbij laten we ook zien wat het
lab met een monster doet, zodat de deelnemers begrijpen waarom we het monster
op een bepaalde manier willen hebben en
bewuster omgaan met inzamelen en versturen. Ook wijzen we op het belang van
het zo uitgebreid mogelijk invullen van
de aanvraagformulieren. Hoe meer klinische gegevens hoe beter, want ons team van
arts-microbiologen zit er niet alleen om de
labuitslagen te fiatteren. Ze willen graag
meedenken vanuit het totaalplaatje van
een patiënt: ‘je vraagt nu wel dit aan, maar
als ik het zo lees, zou je dat ook niet laten
testen’, of juist andersom: ‘dat is helemaal
niet nodig’, waardoor er geen nodeloze onderzoeken gebeuren.”
De servicegerichtheid komt ook naar voren
in de recente oprichting van service desks
in de ziekenhuizen, waarbij een medewerker van Izore ter plekke intensief contact
onderhoudt met poli’s en specialisten. Het
blijkt dat hierdoor de interne logistiek en
de informatievoorziening rondom diagnostische stromen binnen de ziekenhuizen
aanzienlijk wordt verbeterd. Win-win voor
zowel het ziekenhuis als Izore, en natuurlijk de patiënt waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.

Info
 Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic.eu/biomedical


Bezoek Panasonic Biomedical op
HET Instrument
Standnummer: 1.C014

Moleculaire apart
Bij de renovatie is ook geanticipeerd op
groei, met name bij de afdeling moleculaire
biologie. “Je ziet dat steeds meer virologi-

Opleiden van de aanvrager

 Izore

Het delen van kennis is niet alleen intern
gericht. Er wordt ook veel kennis overge-

www.izore.nl
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Lean LMMI
kan nog leaner
Het opnieuw inrichten van de werkprocessen volgens de lean
principes heeft het LMMI geen windeieren gelegd. Sinds de
verbouwing van het Tilburgse laboratorium voor medische
microbiologie en immunologie is de efficiency enorm toegenomen. Maar er is nog veel meer te bereiken door de processen te optimaliseren: elke dag een stukje beter.

“W

e zijn er nog lang niet;
feitelijk staan we pas
aan het begin!” Zo
schetst Ronald Aalbersberg de lean-situatie in het laboratorium
voor medische microbiologie en immunologie (LMMI). Na een ingrijpende verbouwing is er volgens de kwaliteitscoördinator/lean coach van het Tilburgse Sint Elisabeth ziekenhuis weliswaar een enorme slag
gemaakt in de efficiency op het lab, maar
de cultuurverandering is nog in volle gang
“Het continu kritisch bekijken van processen en handelingen moet er toe leiden dat
procesverbetering, in de vorm van onder
andere kaizens, een normaal onderdeel van

de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers wordt, waarbij elke dag elk proces net iets beter kan worden gemaakt.”

Lean verbouwen
Het Sint Elisabeth ziekenhuis is één van de
eerste ziekenhuizen in Nederland die zich
actief is gaan bezighouden met de implementatie van lean. Toen een kleine vijf jaar
geleden een externe lean consultant het
LMMI bezocht was analist Ronald Aalbersberg direct gegrepen door het lean-virus.
“Het kwartje viel en voordat ik het wist was
ik een groot deel van mijn werktijd bezig
met lean. Een jaar later begonnen de voorbereidingen voor de verbouwing van het

Ronald Aalbersberg bij één van de verbeterborden op het lab die het lean werken faciliteren:
dagelijks bespreekt het team de op het bord genoteerde mogelijke verbeteringen en de te
nemen maatregelen.

38 |
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lab, wat voor ons de gelegenheid was om
het lean denken leidend te laten zijn in het
maken van de plannen. Als bouwcoördinator heb ik een kleine vier jaar, tot eind 2010,
bijna fulltime het bouwproces begeleid.”
Rode draad bij het herinrichten van de
processen was om de verspillingen uit de
processen te halen. “In de oude situatie zat
iedere discipline (virologie, bacteriologie,
immunologie, serologie, mediabereiding)
in één of meer kleine hokjes. Om alles op
een kleiner oppervlek, met behoud van de
personele capaciteit, terug te bouwen hebben we gekozen voor één grote labvloer. In
de eerste plaats is dat transparant: je ziet
wat er overal gebeurt. Bovendien ben je
flexibel: als er meer capaciteit nodig is voor
bijvoorbeeld bacteriologie, kan je dat stuk
uitbreiden zonder te hoeven breken. Verder
is het gemakkelijker om medewerkers flexibel in te zetten en kan je bepaalde middelen
samen gebruiken. Illustratief is het aantal
nooddouches, dat we konden verminderen
van 23 naar 3!”, aldus Aalbersberg.
Bij de nieuwe indeling van het lab is uitgegaan van drie hoofd-materiaalstromen:
bloed, niet-bloed en een mix van bloed en
niet-bloed voor virologie (wat tegenwoordig vooral moleculaire biologie is). Hierbij
is er voor gezorgd dat de processen die je
veel doet, de hele dag continu moeten kunnen gebeuren zonder dat ze de rest van de
processen storen. Dit is onder meer bereikt
door deze processen naar de voorkant van
het lab te halen: wat je veel doet, moet je
gemakkelijk bij kunnen. Zo was het een
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De S+B tafels in twee vaste maten (150 cm
de 200 cm) geven het laboratorium voor
medische microbiologie en immunologie de
benodigde flexibiliteit om de werkprocessen

Bezien vanuit het ELISA-apparaat was dit
de goedkoopste werkwijze, maar wat er allemaal omheen gebeurt is nooit meegerekend: het zoeken naar de buizen, monsters
die dagenlang in een koelkast staan. Om
elk van die monsters direct te analyseren is
geïnvesteerd in random acces analyzers en
is er voor gezorgd dat deze tests op elk moment van de dag ongestoord kunnen worden ingezet. De gemiddelde doorlooptijd
(de tijd tussen binnenkomst op het lab en
rapportage) is hierdoor verminderd van 65
uur naar 3 uur. En ook de kans op fouten is
aanmerkelijk afgenomen.”

continu te kunnen optimaliseren.

Cultuur

logische stap om de materiaalontvangst en
systeeminvoer dicht bij elkaar te plaatsen.
“Iemand van de administratie liep per jaar
zo’n 500 km om materiaal naar de afdeling
te brengen, nu zijn dat er nog maximaal
40!”

Flexibele inrichting
De ‘eis’ van flexibiliteit had ook de nodige
consequenties voor de inrichting van het
lab. “De tafels zitten niet vast aan de grond.
Elke tafel heeft zijn eigen voeding (water,
elektriciteit, data) die hij krijgt via een kolom die is gemaakt op de dichtstbijzijnde
pilaar, de enige vaste punten in het bouwplan. In gevallen waar geen pilaar in de nabijheid is, hebben we een kolom tussen de
vloer en het plafond geklemd, die eventueel
ook nog te verplaatsen is. Als je er een tafel
tussenuit wilt halen, hoef je nu alleen maar
de aansluitingen los te koppelen zonder
dat dit consequenties heeft voor de andere
werkplekken”, vertelt Ronald Aalbersberg.
In S+B heeft Aalbersberg een leverancier
gevonden voor het meubilair die mee wilde
en kon gaan in de wensen voor de flexibiliteit. Geen overbodige luxe gezien de vele
aanpassingen die sinds de verbouwing zijn
doorgevoerd. “Flexibiliteit begint bij standaardisering. We hebben maar twee maten
voor de tafels, 150 cm en 200 cm. Ook in de
kastjes zijn we flexibel: we kunnen gemakkelijk switchen van een ladekast naar gewone kast.Omdat S+B zelf het meubilair
produceert, kunnen ze ons hier relatief
eenvoudig in tegemoet komen. Als je gaat

schuiven kan je eenvoudig weer dezelfde
vormen maken. Onze voorkeur gaat uit
naar een U-vorm opstelling. Aan de binnenkant heb je overzicht en kan je efficiënt
bij de verschillende apparaten; vanaf de
buitenkant kan dan het patiënten- en verbruiksmateriaal worden aangeleverd.”
Ook ontwikkelde S+B een nieuwe lijn apothekerskasten. “We wilden dat deze kasten
volledig doorgeefbaar zijn, zonder tussenschot. Anders heb je immers twee smalle
delen waar je niet zoveel mee kunt. Ten
opzichte van normale 2-deurs kasten zijn
we er in geslaagd om de frontbreedte met
de helft te verkleinen! Ook in de archiefkasten hebben we goed kunnen besparen op de
ruimte. In het kader van 5S –sorteren (wat
niet nodig is verwijderen), structureren
(elk voorwerp heeft een vaste plek en men
weet alles binnen 30 seconden te vinden),
schoonmaken (als dagelijkse routine), standaardiseren (uitgangspunt voor verbeteringen) en stabiliseren (maak het dagelijks
onderdeel van je werk, vasthouden voor
de toekomst)– hebben we onder andere 28
dubbeldeurs archiefkasten leeggemaakt en
afgevoerd.”

Single piece
De grootste efficiencyslag is gemaakt door
de overstap van batchgewijze naar single
piece analyse. “Het bleek dat 12 van de 112
bepalingen bij immunologie voor 80 % van
de omzet zorgen. Aanvankelijk werden bij
deze testen eerst de monsters verzameld om
ze soms pas na twee, drie dagen in te zetten.

Na de grote slagen is het zaak om de processen te optimaliseren. “De verbeteringen
moeten nu vooral van de medewerkers zelf
komen. Hiervoor is een cultuurverandering
in gang gezet; je ziet dat het denken in oplossingen zich sterk heeft ontwikkeld, dat
er meer eigen initiatief is. Het standaardiseren van processen moet een tweede natuur
worden. Een werkstandaard invoeren, kijken of je die kunt verbeteren en die verbeterde standaard weer tot nieuwe standaard
bombarderen: die cadans moet erin komen.
En die standaard moet vervolgens ook door
iedereen worden nageleefd. We zijn het er
allemaal over eens dat een test volgens de
geldende voorschriften moet worden uitgevoerd, maar in de praktische uitvoering
zijn er vaak nog enorme verschillen. Die
verschillen moeten er allemaal uit worden
geoptimaliseerd. En dat is een lange weg.
Toyota, de geestelijk vader van lean, is al
meer dan 60 jaar bezig met dit soort processen en zegt pas op de helft te zijn. Waar zijn
wij dan, na amper vier jaar?”

Info
 S+B
www.splusb.nl
 LMMI
www.lmmi.nl
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Eersteklas pipetteercomfort
Het wordt wel erg gemakkelijk om een compleet nieuwe set pipetten en accessoires te
bemachtigen: nu 25 % korting op Gilson’s
Pipetman G kits.
De Pipetman G Starterkit is een complete set
pipetten, tips en accessoires. De kit bevat:
• P20G, P200G, P1000G
• D200 & D1000 Tipack tips
• 3 single pipet holders
• 10 coloris clips
• Gilson ‘guide to pipetting’
• 3 plastic tipejectors
De Pipetman G
starterkit biedt sowieso al een forse
besparing ten opzicht van de prijs
voor de losse componenten.
Maar
tot 31 december
2012 is deze kit
te verkrijgen voor
slechts € 419,25,
een besparing van 25 % ten opzichte van de
catalogusprijs van € 559. De microvolumekit
is er voor € 483,75.
Gilson International
Stand: 1.D024

www.pipetman.eu
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Snel een complete
biochemische analyse
De YSI 2950 maakt het snel en accuraat meten van biochemische parameters tot kinderspel.
YSI heeft een reputatie verworven als de ‘Gold Standard’ in bioanalytische instrumenten door zeer
nauwkeurige sensoren en snelle
metingen. De analyse uitslagen zijn
specifiek en in minder dan 60 seconden beschikbaar door de vertrouwde
geïmmobiliseerde
enzymtechnologie. Vorig jaar is de succesvolle YSI
2700 opgevolgd door de YSI 2900
analyzer. Op basis hiervan heeft YSI
het model 2950 ontwikkeld, waarmee u maximaal kunt meten, tot wel
zes parameters per monster. De uitgebreidere mogelijkheden van de YSI
2950 ten opzichte van de YSI 2900
zijn toe te schrijven aan de toevoeging van extra meetkamers en de
mogelijkheid van een ISE voor bepaling van ammonium en kalium.
De YSI 2950 is geschikt voor het
meten van een uitgebreid scala aan
parameters in een breed spectrum
toepassingsgebieden: glucose, lac-

taat, glutamine, glutamaat, xylose,
ethanol, methanol, sucrose, galactose, glycerol, lactose, choline, waterstofperoxide, kalium en ammonium.
Een efficiënt ontworpen vloeistofdynamica voorkomt verstoppingen.
Hierdoor kunnen zelfs matrices met
zeer hoge celdichtheid geanalyseerd
worden zonder monstervoorbewerking.
Door een intuïtieve grafische user interface en een touch screen met duidelijke iconen is de YSI 2950 zeer
eenvoudig te bedienen.
Salm en Kipp
Stand: 1.A008

www.salmenkipp.nl

Reproduceerbaar microcapsules maken
De encapsulator B-390/B-390
Pro is een nieuw systeem dat
enzymen, geneesmiddelen,
geurstoffen, vitamines, oliën,
cellen en micro-organismen
immobiliseert door ze in te
pakken in verschillende soorten polymeren.
Met behulp van de encapsulator kunnen per seconde tot
wel 6.000 partikels of microcapsules met een reproduceerbare grootte van 0,15 tot
2 mm (afhankelijk van de afmeting van de gebruikte spuitnaald) vervaardigd worden.
De microcapsules worden
met behulp van vibratie uit
een laminaire vloeistofstraal
vervaardigd. Dit proces ga-

randeert een sferische vorm
met een kleine spreiding qua
grootte. De gelijkmatige vorming en verdeling van de microcapsules wordt nog eens
versterkt door een elektrostatische lading.
Er zijn twee uitvoeringen verkrijgbaar. De encapsulator
B-390 is een open systeem,
waarbij een debiet van 1 tot
40 ml/min mogelijk is. De geintegreerde stroboscooplamp
zorgt voor een goede zichtbaarheid van de microcapsules en vereenvoudigt het vaststellen van de optimale parameters. Het transport van
het product vindt plaats met
behulp van lichte overdruk,
waarbij de spuitmond tot

veerbaar reactievat van de
omgeving afgeschermd. De
vloeistof wordt bij deze configuratie via een spuitpomp
met een debiet van 0,01 tot
50 ml/min gedoseerd.

70 °C kan worden verwarmd.
De tweede variant, de encapsulator B-390 Pro, maakt het
werken onder steriele omstandigheden mogelijk. De
plek waar de microcapsules
geproduceerd worden is hier
door middel van een autocla-

Beide varianten zijn ontwikkeld voor het gebruik tijdens
de eerste fases van de productontwikkeling op laboratoriumschaal. Toepassingen
variëren van gecontroleerde
afgifte van geneesmiddelen
tot het beschermen van ingrediënten voor een langere
houdbaarheid.
Büchi Labortechnik
Stand: 1.D062

www.buchi.nl
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MONSTERPREPARATIE

Richard van de Wetering (l) en Peter de Zeeuw bij de eind dit jaar gerede uitbreiding van het laboratorium voor ‘Minerals Services’ van SGS.

Elk minerale monster
zijn eigen voorbewerking
De ‘Minerals Services’ divisie van SGS is wereldwijd één van de grootste spelers op het gebied
van de inspectie en analyse van kolen en mineralen. In de laboratoria in Spijkenisse worden
niet alleen monsters uit de lokale havens geanalyseerd, maar komt een grote verscheidenheid
aan monsters van over de hele wereld binnen. Voor veel van die monsters is een specifieke
monstervoorbewerking nodig.

E

en partij steenkool uit een Braziliaanse mijn kan wel tienmaal worden geanalyseerd voordat de kolen bij een centrale van een Duitse
energiereus worden verwerkt. “De mijn
verkoopt de steenkool aan een handelaar
die vast laat stellen wat er precies inzit aan
de hand van parameters als verbrandingswaarde, vochtgehalte, zwavelgehalte, calorische waarde en asgetal. Bij de vertrekhaven komen de kolen vaak in handen van
een andere partij en wordt deze exercitie
opnieuw gedaan. Tijdens de reis kunnen de
kolen wel vijf, zes, zeven keer worden ver-
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handeld; het schip moet soms zelfs de koers
verleggen. Iedere keer wil de nieuwe eigenaar weten wat hij precies koopt. Eenmaal
in de haven is er de ontvangende partij, die
precies wil weten wat hij koopt. Maar dan
ben je er nog niet: de grote berg wordt weer
in kleinere binnenvaartschepen verladen
en de eindafnemer in Duitsland wil natuurlijk ook exact weten wat hij koopt.” Zo beschrijft Richard van de Wetering, business
unit manager Minerals Services bij SGS de
complexe wereld waarin hij met zijn mensen opereert. “Een wereld die voor ons alleen maar voordelen biedt, want elke speler

in de keten zoekt een externe, objectieve
partij die onafhankelijk en betrouwbaar
in kan staan voor zowel de inspectie als de
analyse.”
Het zijn niet alleen kolen waar Minerals
Services zich mee bezighoudt. Ladingen
van schepen die aanleggen in Rotterdam,
Amsterdam, Terneuzen of Vlissingen met
ijzerertsen, legeringen, kunstmeststoffen
en ook secundaire brandstoffen die vandaag de dag naar elektriciteitscentrales
gaan, worden geïnspecteerd en geanalyseerd. Tegelijkertijd profiteert het bedrijf
van de florerende recycling business, waar
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menig (edel)metaal moet worden bepaald
in de afvalstromen; denk alleen al aan al die
afgedankte telefoontjes.

Twee labs
Onder de vlag van SGS Minerals Services
Benelux opereren twee laboratoria: Vlissingen en Spijkenisse. Peter de Zeeuw, business unit manager ‘Minerals Laboratory’
licht de werkverdeling toe. “In Vlissingen
vindt het gros van de analyses aan vaste
brandstoffen plaats: kolen, cokes, houtsnippers, secundaire brandstoffen, biomassa.
Bijna allemaal monsters die door de lokale
inspectiediensten worden aangeleverd. Het
lab in Spijkenisse, waar nu ruim 50 mensen
werken, krijgt zo’n 90 % van de monsters
uit het buitenland, deels van SGS-inspectiediensten, deels rechtstreeks van klanten.
Daar analyseren we ertsen, concentraten,
legeringen, metalen en industriële mineralen. Omdat een deel van die analyses
relatief weinig voorkomen, fungeren we
voor SGS als een centraal laboratorium. Dat
klinkt misschien vreemd als je weet hoeveel
ijzererts hier bijvoorbeeld wordt overgeslagen. Maar zelfs bij zo’n grote 300.000-tonner komt er vaak maar één monster voor
het laboratorium uit voort! Anders is het bij
concentraten, die meestal per 500 ton worden bemonsterd, wat tientallen monsters
per schip kan opleveren, maar die komen
hier nauwelijks binnen, dus die krijgen we
via DHL, TNT en dergelijke.”

Monsterpreparatie
De aard en diversiteit van de monsters leidt
niet alleen tot de nodige uitdagingen aan de
kant van de analyses, maar heeft ook voor
de monstervoorbewerking verregaande
consequenties. “Je kunt nog zo nauwkeurig analyseren, maar als de monstername
niet goed is, is je analyseresultaat dat ook

niet. Onze ISO1720 geaccrediteerd inspecteurs nemen de monsters volgens ISOgenormeerde methoden. De aard van onze
monsters levert wel heel andere methoden
dan bij een milieu-analyse. Stel je moet een
schip met 2.000 ton kolen bemonsteren bij
het lossen. Dan neem je een greep per een
bepaald aantal ton. Al die grepen samen
vormen een ‘gross sample’, van 200 kilo! Dat
monster ga je vervolgens breken tot een bepaalde top size, zeg 10 mm, wat wil zeggen
dat alle deeltjes kleiner dan 10 mm moeten
zijn. Vervolgens verdeel je die 200 kilo terug tot een genormeerd gewicht (bij 10 mm
heb je minimaal 12 kilo nodig; bij 5 mm is
dat 5 kilo). Dit gebeurt allemaal op locatie:
je gaat geen 200 kg naar het lab brengen”,
legt Richard van de Wetering uit.
Eenmaal in het lab wordt het monster eerst
gedroogd. Ook dat is een genormeerd proces, bijvoorbeeld 6 uur drogen bij 105 °C.
“En daar moet je je echt aan houden, want
elke afwijking in de procedure leidt tot een
afwijking in het analyseresultaat, wat voor
je opdrachtgever zo duizenden euro’s kan
schelen”, zegt Richard van de Wetering stellig. “En dat geldt nog meer voor het malen:
dat moet snel, efficiënt en correct gebeuren,
want hiermee maak je het analysemonster.
Het lab moet er blindelings vanuit kunnen gaan dat het een homogeen monster
is. Om dit te garanderen blijven we investeren in ons al zeer uitgebreide park van
monstervoorbewerkingsapparatuur.
Zo
hebben we recent een Retsch slagrotormolen gekocht voor het 100 % kleiner dan 0,2
mm malen van kolen. In die molen zit een
zeef met gaatjes met een diameter van 0,25
mm, waardoor alleen deeltjes kleiner dan
0,2 mm kunnen. En dat gaat ook nog eens
razendsnel, wat niet onbelangrijk is, omdat
bij te lang malen het product te warm kan
worden en gaat oxideren. Met name koper-

concentraat (een geconcentreerde vorm van
kopererts) is daar gevoelig voor; de slagrotormolen is ook daar een uitkomst omdat
het proces binnen 10 tot 20 seconden is voltooid.”

Sterke groei
Alle mondiale crises ten spijt is ‘Minerals
Services’ de afgelopen jaren gegroeid als
kool. “Hoe slechter het gaat in de economie, hoe meer controles er zijn, is bij ons de
mare. Mensen vertrouwen elkaar gewoon
minder en eisen objectieve, volgens de normen uitgevoerde controles. We merken dat
ook aan de vele ‘umpire analyses’ die we
verrichten: koper en verkoper komen er
niet uit met hun analyse en vragen een derde om een ‘umpire sample’ te analyseren.
Wat ook meespeelt bij het werken voor onder andere traders is dat de materialen toch
verhandeld moeten worden; het kan wel
wat minder worden, maar de partij moet
toch worden geanalyseerd”, zegt Richard
van de Wetering.
De groei heeft onder meer geleid tot de huidige nieuwbouw, op het terrein van SGS in
Spijkenisse, voor de monsterontvangst en
het deel voor de analyse van edelmetalen
(‘Fire Assay’). “Drie jaar geleden hebben
we al een kleine uitbreiding gerealiseerd,
maar al snel bleek dat we nog meer ruimte
nodig hadden. Dit ondanks de uitbreiding
naar doordeweekse tweeploegendienst
voor ongeveer een derde van het personeel.
Hierdoor realiseerden we een betere spreiding van de werkzaamheden en een betere
benutting van de apparatuur. Maar ik zou
er best nog een paar verdiepingen bij willen
hebben!”, grapt Peter de Zeeuw.

Info
 Retsch Benelux

Een recente investering

www.retsch.nl

op het gebied van monsterpreparatie is deze
Retsch slagrotormolen,
die samen met kaakbrekers, hamerslagmolens,
kogelmolens en zeefapparaten deel uitmaakt
van een uitgebreid
assortiment van veelal


Bezoek Retsch Benelux op HET
Instrument
Standnummer: 4.A033

Retsch preparatie-apparatuur op locatie bij de

 SGS

EMO.

www.sgs.nl

2012 #17 | 43

LV17.indd 43

29-08-2012 11:12:11

IMMUNOCHEMIE

Steeds meer werk voor
ABL in drug discovery
ABL, Analytisch Biochemisch Laboratorium, in Assen heeft de afgelopen jaren de laboratoriumactiviteiten uitgebreid met drug
screening activiteiten en daarmee ook de ontwikkeling van ‘cell
based’ assay’s. Hiermee anticipeert de CRO op de trend bij (bio)
farmaceutische bedrijven om ook op het gebied van drug discovery het analysewerk uit te besteden.

ABL heeft een sprong naar voren gemaakt.
Het contractlaboratorium voor de farmaceutische industrie biedt sinds enkele jaren
ook diensten aan op het gebied van analyse
en methode-ontwikkeling voor de vroegste fasen van geneesmiddelenonderzoek.
Karel de Jonge, hoofd laboratorium, legt
uit waarom deze strategische stap is gezet.
“Veel farmaceutische bedrijven besteden
al jarenlang het analytische werk uit dat
plaatsvindt bij (pre)klinisch onderzoek.
Tegenwoordig verschuift dat steeds meer
naar voren, waardoor je ziet dat ook op het
gebied van drug discovery bedrijven kiezen voor uitbesteden. Dat kunnen kleine
bedrijven zijn, die heel specifieke expertise hebben, maar te klein zijn om het hele
ontwikkeltraject zelf te doen, en ook grote
farmaceuten die bepaalde delen willen uitbesteden.”

Integrex Research
Omdat juist in die vroege fasen onderzoek
en analyse heel dicht bij elkaar liggen en
snel schakelen essentieel is, heeft ABL met
nog drie andere bedrijven Integrex Research
opgezet, dat een compleet dienstenpakket
voor drug discovery aanbiedt. “Elke deelnemer brengt zijn eigen, specifieke expertise in, die per project wel of niet kan worden gebruikt. Syncom is verantwoordelijk
voor de building blocks, het synthetiseren
van de componenten; Brains On-Line voor
pre-klinische studies naar geneesmiddelen,
44 |
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Lead Pharma Solutions heeft expertise op
het gebeid van computational chemistry.
Onze inbreng richt zich op de analyse, de
screening in de celmodellen.” Integrex Research wordt geleid door Bernard van Vliet,
een ex-medewerker van voormalig Solvay
Pharmaceuticals, die al deze fases van drug
discovery door en door kent.
Een typisch project ziet er als volgt uit. Een
bedrijf heeft een component die aangrijpt
op een bepaalde target, maar de component
is nog niet goed uitontwikkeld. Bij Syncom
wordt dan een bibliotheek gesynthetiseerd
van tientallen tot honderden verbindingen,
die lijken op de uitgangsstof, maar waar
kleine veranderingen in zijn aangebracht.
Vervolgens zet ABL een assay op om al die
verbindingen te testen op het aangrijpen
op het beoogde target. Aan de hand van de
testresultaten bepaal je welk type de meeste
potentie heeft, en kan je de synthese verder
optimaliseren. Zo’n project kan een enorme
vlucht nemen: de geoptimaliseerde component kan bij Brains On-Line worden getest
in een diermodel; ABL kan aanvullende
assay’s ontwikkelen om ook neveneffecten
vast te stellen; de selectiviteit te bepalen.
Ook kan de expertise van Lead Pharma Solutions worden ingezet om meer inzicht te
krijgen in de werking, de interactie, zodat
nog gerichter een optimaliseringsslag kan
worden gemaakt. “Met Integrex kunnen
we snel en flexibel inspelen op dergelijke
onderzoeksvragen. Niet in de laatste plaats

omdat de bedrijven dicht bij elkaar zitten;
de lijnen zijn heel kort”, aldus Karel de
Jonge.

Analytische expertise
Het werk in het lab in Assen voor de drug
discovery projecten verschilt in wezen niet
zoveel van de werkzaamheden voor de late
fase projecten. “We voeren ook hier veel immunochemische bepalingen uit, maar in
een veel eerder stadium en met een ander
type monsters: geen standaard bloed- of
plasmamonsters, maar stoffen die getest
moeten worden op een bepaalde eigenschap
of functie. Veel van dat werk gebeurt in het
ML1-lab waar we onder een stikt regime
de cellen kweken waarmee de assay’s worden opgezet en uitgevoerd. Kwantificering
gebeurt, net als voor de andere bio-assay’s,
met de Synergy readers, die zijn uitgerust
met een breed scala aan meettechnieken,
zoals absorptie, fluorescentie, polarisatie en
chemoluminescentie. Of het nu een assay is
met cellen met een fluorescentiemarker of
een bio-analyse in een plasmamonster waar
je met een kitje een bepaald signaal krijgt,
voor het apparaat maakt het niet uit wat je
erin stopt, als je maar het label hebt dat past
bij de meettechniek.”
Omdat je in de projecten voor drug discovery vooral met nieuwe verbindingen werkt,
komt het zelden voor dat je klakkeloos een
assay kunt inzetten. “Soms zijn assay’s door
de klant opgezet, maar in de meeste geval-
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Laboratoriumhoofd Karel de Jonge in de Synergy-straat met drie door Beun-De Ronde geleverde microplaat readers van Biotek. “Hoogkwalitatieve, betrouwbare werkpaarden waar we zo’n beetje elk denkbaar immuno-assay mee kunnen uitlezen. Groot pluspunt is de software die
heel wat beter in elkaar zit dan bij menig concurrent.”

len moet je vanaf het begin een nieuw assay ontwikkelen. Niet veel anders dan bij
de bio-analyse waar we steeds vaker vragen
krijgen als ‘kunnen jullie dit analyseren in
deze matrix?’, en we ook daar gericht zijn
op methode-ontwikkeling en validatie.”

denken, de uitdaging te zoeken om zelfstandig oplossingen te vinden. De waardering
die ze daarvoor krijgen binnen het team
zien we niet alleen terug in goede resultaten,
maar ook in een laag personeelsverloop.”

Opleiding on the job
Weinig verloop
Karel de Jonge heeft er bewust voor gekozen om per project zoveel mogelijk
dezelfde mensen het hele traject te laten
doorlopen, van methode-ontwikkeling tot
analyse. “Met 36 medewerkers hebben we
een relatief kleine organisatie met korte lijnen, die goed aan te sturen is zonder dat je
iedereen in aparte afdelingen hoeft onder
te brengen. We hebben dus niet de situatie van een methode setup-afdeling, die de
methode over de muur gooit, waarna validatie er mee aan de slag moet. We werken
als team aan een gezamenlijk probleem en
lossen dat samen op.”
De Jonge ziet dat deze werkwijze ook leidt
tot tevreden mensen. “Omdat ze niet iedere
dag hetzelfde doen, overal bij worden betrokken, worden ze ook getriggerd om na te

Zowel MLO-ers als HLO-ers zijn geschikt
voor dit type werk. “Het belangrijkste is
wat je kunt, wat je wilt en wat je doet”, aldus Karel de Jonge. “We geven iedereen de
kans om zichzelf te ontwikkelen, onder andere door het stuk methode-ontwikkeling
en validatie bij het analytische werk te betrekken. En als ze verder willen groeien,
stimuleren we dat.”
ABL doet er veel aan om jong opgeleide analisten binnen te halen. “Er zijn in het noorden relatief veel laboratoriumopleidingen,
alleen is de aanwas van studenten zowel bij
het MLO als het HLO klein. Gelukkig lukt
het ons regelmatig om studenten die hier
stage hebben gelopen een baan aan te bieden. We participeren ook in een ‘excellence’
programma waarin door het HLO geselecteerd talent wordt gestimuleerd, bijvoor-

beeld door het collegegeld te betalen, een
riante stagevergoeding te verstrekken en
–niet onbelangrijk– een intensieve begeleiding te geven. Tijd investeren in de mensen
zit ons in het bloed. Een nieuw apparaat
heb je zo gekocht, maar een goed ingewerkte analist vervangen is andere koek!”

Info
 Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl


Bezoek Beun-De Ronde op HET
Instrument
Standnummers: 1.B128 / 1.C074
 ABL
www.abl.nl
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Reasons to Choose ELGA for Your
Laboratory Water Purification Systems
1 Technology & Innovation market leaders for
75 years
 First to introduce cartridge-type
deionization – making lab life easier
 First to use UV photooxidation for
purification – improved bacterial control
 First all-in-one centralized system for
multiple laboratories
2 World-class service delivered locally
3 Dedicated Water Specialists design
the right solution for your needs
4 Cost effective, reliable water purification
systems
5 Thousands of systems successfully
installed globally

Call +31 318 691 500
or email info@veoliawaterst.nl
today for our range brochure.
Veolia Water Solutions &
Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34 6716 BZ Ede
Postbus 250 6710 BG Ede
www.veoliawaterst.nl

LV17.indd 46

29-08-2012 11:12:13

AANRADERS

Gratis inspectie
Retsch
apparatuur
Retsch heeft een tijdelijke
actie waarbij u een gratis
inspectiebezoek krijgt voor
uw Retsch apparatuur na
registratie op onze website.
Dit geldt voor eindgebruikers in de Benelux.
Om u en al onze klanten
een optimale dienst na verkoop te garanderen, willen
we zoveel mogelijk informatie verzamelen over uzelf,
uw Retsch-apparaat en de
toepassing. Daarom vragen
wij onze eindgebruikers zich
te registreren.
Als dank voor uw hulp en
registratie, sturen we u
vervolgens een USB-stick,
waarop we zoveel mogelijk
up-to-date informatie over
uw apparaat en toepassing
bij elkaar hebben gebracht
(handleiding, documentatie, accessoirelijsten, literatuur).
Daarnaast zijn wij in 2012
op zoek naar het oudste,
maar nog wel in gebruik
zijnde Retsch apparaat in
de Benelux. Eind 2012 bepalen we het oudste geregistreerde toestel en geven
we daarvoor een tablet PC
weg.
Schrijf u nu in en/of meld
u aan voor het oudste geregistreerde Retsch apparaat.
Retsch Benelux
Stand: 4.A033

www.retsch.nl

Labelvrije detectie met geluidsgolven
SAW Instruments biedt met de sam 5, een
labelvrije detectiemethode met vijf kanalen
die een meting uitvoert met behulp van tweedimensionale geluidsgolven (‘surface acoustic
wave’).
De biosensor sam 5 detecteert en meet biomoleculaire interacties en kinetiek in real
time. De detectie-unit bevat een grote sensorchip voor maximaal vijf verschillende bindingsexperimenten. Het ingebouwde peltier
element maakt een temperatuurregeling mogelijk van 10 tot 40 ° C. Het systeem wordt
geleverd met een autosampler.
Het gevoelige goudoppervlak vergemakkelijkt
het gebruik van gestandaardiseerde koppelingschemicaliën voor bijna onbeperkte toepassingen. Vijf onafhankelijke sensorelementen op de chip kunnen gelijktijdig verschillende analyses uitvoeren waarbij het niet nodig is
een referentiekanaal in te stellen. Naast goud
zijn er ook sensoren beschikbaar met alternatieve oppervlakken, zoals SiO2. Het systeem

is ongevoelig voor onzuiver monstermateriaal
en is ook geschikt voor het analyseren van
monsters in DMSO.
Surface Acoustic Wave technologie, zoals ingebouwd in de sam 5, is niet hetzelfde als
SPR. Het kan meer en is zeker interessant
voor die groepen die al SPR-instrumentatie
tot hun beschikking hebben.
Beun-De Ronde
Stand: 1.C074

www.beunderonde-ls.nl

On-site samenstellen
van kalibratiegassen
Kalibratiegassen zijn vaak
kostbaar, de houdbaarheid
is beperkt en naast de verplichte milieuvergunning
moeten er speciale voorzieningen worden getroffen voor
opslag en vervoer. Reductie
van het aantal gasflessen is
nu mogelijk met het GasMix
instrument.

GasMix verdunt een kalibratiemix tot de gewenste
concentraties, waardoor één
mengsel voldoende is voor
een
meerpuntskalibratiecurve. GasMix voldoet aan
de ISO6145-7 methode en
kan daardoor direct worden
geïmplementeerd binnen een
kwaliteitssysteem van een laboratorium. Een basismodel
van de GasMix bestaat uit 2
modules waarmee 2 gassen
in de diverse verhoudingen
verdund en gemengd kunnen worden. Het aantal modules is uit te breiden tot 12
stuks.
Daarnaast is het mogelijk om
een injectiekraan te installeren en samen met de GasMix

software een sequence voor
te bereiden voor het uitvoeren van de analyses zonder
tussenkomst van een analist.
De software maakt automatisch een logfile aan tijdens
de analyse om alle stappen
vast te leggen.
Toevoegen van een standaardmethode en interne
kalibratie zijn mogelijk met
gassen. Reguliere geautomatiseerde sequences kunnen
worden opgeslagen en weer
op ieder moment opgeroepen. Alle gegevens van de
kalibratiegassen zijn gebundeld in één softwarepakket
en zijn op ieder moment in
de toekomst opvraagbaar.

Da Vinci Laboratory Solutions
Stand: 1.D126 / 1.E125

www.davinci-ls.com
2012 #17 | 47

LV17.indd 47

29-08-2012 11:12:17

KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Tot 20 % korting op
verbruiksartikelen

Demoapparatuur met
25 % korting

Als distributeur van meer
dan 20 vooraanstaande partners levert Da Vinci Laboratory Solutions een compleet
pakket aan algemene
laboratoriumverbruiksartikelen, zoals thermometers,
branders, schudmachines en
indampschalen.

Wegens vervanging in de showroom bij
Panasonic Biomedical Sales Europe hebben wij twee demomodellen Sartorius
balansen in de aanbieding. Het gaat om
de types, CPA6202P en ED224S.

Tijdens onze zomeractie kunt u voordelig kennismaken met alle
verbruiksartikelen van AMARELL, Laborbedarf BOCHEM, IKA
en W.Haldenwanger. Bestel deze artikelen tijdens de zomeractie
per e-mail, fax of brief en ontvang een korting van 15 %. Voor bestellingen via de webshop loopt de korting zelfs op tot 20 %. Voor
bestellingen van meer dan € 500 trakteert Da Vinci daarnaast nog
op een snoeppot.
De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 12 oktober 2012. Kijk op
de website voor de actievoorwaarden.

De CPA6202P heeft een ingebouwd
gemotoriseerd kalibratiegewicht, dat
zorgt voor de hoogste precisie. De meest
gebruikte componenten blijven precies
werken zelfs na duizenden keren gebruiken. De CPA6202P is afgeprijsd van
€ 3156 naar € 2367.
De ED224S heeft een snelle microprocessor waardoor het resultaat zo snel mogelijk binnenkomt. Deze balans geeft keer op keer
betrouwbare resultaten zelfs onder minder ideale condities. De
ED224S is verkrijgbaar voor slechts € 2424 (van € 3232).
Neem snel contact op met Wim Wilman bij Panasonic en vraag
naar de aanbieding.

Da Vinci Laboratory Solutions

Panasonic Biomedical Sales Europe

shop.davinci-ls.com

wim.wilman@eu.panasonic.com

Opruiming
Tien halen,
demoapparaten zeven betalen

Pipetman M voor
een koopje

Towerpack is een
innovatief, snel en
gemakkelijk navulbaar systeem voor
Diamond Tips. Het
neemt 60 % minder ruimte in op uw laboratoriumwerkblad en verbruikt 70 % minder plastic.

Pipetman M is een fusie tussen de welbekende accuratesse, precisie en robuustheid
van de Pipetman P en nieuwe
gebruiksvriendelijke functies
om uw werk in het lab te vereenvoudigen, elke dag weer.

Neem vandaag nog contact op,
want weg is weg.

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 indicatie voor de bijpassende Pipetman.
Bij aanschaf van tien Towerpacks, betaalt u er tot
31 december 2012 slechts zeven, en u ontvangt er
drie gratis reloadboxen bij.

Een lichtgewicht, maar ontworpen met
sterke materialen en componenten, maken
Pipetman M één van de lichtste gemotoriseerde pipetten in zijn soort. Zijn geoptimaliseerde gewicht geeft een perfecte uitgebalanceerde pipetteersensatie. Koop nu de
Pipetman M, single of multichannel (8- en
12 kanaals) en ontvang de tweede voor de
helft van de prijs. Bespaar tot € 435,00!

Retsch Benelux

Gilson International

Gilson International

info@retsch.nl

sales-nl@gilson.com

sales-nl@gilson.com

Vanwege de vernieuwing van de
demo-apparatuur, houdt Retsch
Benelux uitverkoop van de vorige
machines. Zo zijn er koopjes te
doen voor zeeftoestellen AS200Control en AS200jet en molens
ZM200, PM100, MM400, Cryomill, en nog veel meer.
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Nieuwe dimensies in
Monstervoorbereiding
en Deeltjesanalyse

Innovatieve molens, zeefschudders & analysers

ZERO GRAVITY

van RETSCH voor analyseneutrale en

Win een “Zero-G” vlucht
of prijzen voor in totaal

reproduceerbare monstervoorbereiding en

1o.ooo €

analyse van droge stoffen, granulaten en poeders.

www.retsch.com/future

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.

LIJKE • Kostenloze inspectie van uw geregistreerde apparaat
TIJDE
• Voor het oudste geregistreerde toestel in werking geven we eind 2012 een tablet weg
AKTIE
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RETSCH Benelux

België/Luxemburg

Nederland

VERDER NV/SA
Kontichsesteenweg 17
2630 Aartselaar
België

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

Tel.:
Fax:
E-Mail:
Web:

+32 3 870 96 40
+32 3 870 96 41
info@retsch.be
www.retsch.be

+31 30 677 92 61
+31 30 677 92 69
info@retsch.nl
www.retsch.nl
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AGENDA
Groene chemie

è Groene Chemie gaat over hernieuwbare energiebronnen, maar
ook over innovatieve chemische
producten. Producten die vanuit
landbouwgewassen, middels
Agro-Meets-Chemistry ketens,
geïsoleerd en bewerkt worden
tot biobased building blocks voor
groene plastics en performance
materialen. Een succesvolle
business case is Rubia Natural
Colors.

Allergisch voor
appels?? Eet een
appel!

è Eric van de Weg, WUR
Zo’n 60 %-70 % van de mensen
met hooikoorts eet nooit een
appel. Bij hen veroorzaakt het
eten van een klein hapje al jeuk.
Uit onderzoek blijkt dat veel
van deze mensen toch een appel kunnen eten, maar dan wel
van bepaalde rassen. Er blijken
grote verschillen te bestaan tussen appelrassen voor de mate
waarin ze een allergische reactie
opwekken. Op zoek dus naar de
specifieke eiwitten die allergie
veroorzaken.

Prep-LCMS met
automatische purity
analyse
è Hans Sankar, Gilson International
Wanneer men stoffen met een
Prep-LCMS opzuivert, wordt de
zuiverheid van een fractie over
het algemeen op een onafhankelijk analytisch systeem bepaald.
Met het Prep-LCMS systeem van
Gilson kan de zuiverheid van elke
fractie automatisch bepaald worden. Een voordeel hiervan is dan
men niet heen en weer hoeft te
lopen tussen de preparatieve en
analytische systemen.

De kosten voor deelname aan de
seminars is gratis.
Inschrijven kan via de bezoekersregistratie op www.hetinstrument.nl
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Conferentieprogramma
laboratoriumtechnologie
di 25 sep

KNCV Studentenseminar

di 25 sep

Diagnostiek in de pathologie

di 25 sep

Chromatografie

wo 26 sep COAST
wo 26 sep Fenelab
wo 26 sep Life Sciences
do 27 sep

Chromatografie

do 27 sep

Laboratorium Automatisering

do 27 sep

Kennisplatform Labmanagers

do 27 sep

Biosampling & storage

vr 28 sep

Laboratorium Analyse

Nieuwe
meettechnieken
ter ondersteuning
van onderzoek
naar nieuwe
voedingsmiddelen

è Hans-Gerd Janssen, Unilever
Voor het beter kunnen karakteriseren van voedingsmiddelen
zijn analysetechnieken met een
hoger oplossend vermogen
nodig. Meer-dimensionale chromatografie, multi-sector massaspectrometrie, microscopie en
beeld-analyse zijn slechts een
paar technieken die nodig zijn.

Label free Surface
Acoustic Wave
(SAW) biosensors

è Dr. Margreet Guikema-van
der Deen, Beun-De Ronde Life
Science
Surface Acoustic Wave (SAW)
biosensor systemen zijn geschikt
voor de detectie van biomoleculaire interacties tussen eiwitten,
antilichamen, DNA en small
molecules in real-time. Door het
relatief grote oppervlak van de
sensorchips kunnen ook interacties met levende cellen, bacteriën, virussen en vesicles zeer
goed gemeten worden.

On Rare
Instruments in
Analytical Science
& Technology

è In de analytische wetenschap
en technologie worden hightech instrumenten veelvuldig
toegepast. Niet alleen in het
basisonderzoek, maar ook in
sector-specifieke R&D, in QA/QC
routinematige toepassingslabs,
in het veld van de test, wet- en
regelgeving, en zelfs on-site in
ziekenhuizen (point of care).
Sommige toepassingen vereisen
unieke of specifieke instrumenten.

Verantwoord
titreren in
processtromen!

è Armant Reitsema, Teijin Aramid
Het laboratorium van de vestiging Delfzijl van Teijin Aramid
(productie van de aramidepolymeer PPTA dat wordt versponnen
tot Twaron) heeft bij de titraties
een flinke optimaliseringsslag
gemaakt met de 864 Robotic
Balance Sample Processor.

De weg naar een
geautomatiseerde
opslag faciliteit
voor 8 miljoen
samples

è Jacko Duker, LifeLines
Voor het opslaan van de kostbare biomaterialen is bij LifeLines
gezocht naar een geautomatiseerd systeem dat bij aanvang
een capaciteit van 8 miljoen
samples heeft. Er is gekozen
voor een methode van aanbesteding die voldoet aan Europese
regelgeving, maar gebruik maakt
van de kennis die in de markt
aanwezig is. De uitgangspunten,
de methode, de uitkomsten en
de huidige status worden besproken, waarbij duidelijk wordt dat
sample integriteit een centrale
rol heeft in het geheel.
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labvision
KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Bezoek de 10 stands
van LabVision en
maak 12 keer kans
op een leuk uitje!
Wat moet je doen?
1. Bezoek elke stand en laat daar je kaart (z.o.z.) afstempelen
2. Vul het formulier volledig in en geef het bij één van de 10 stands af
3. Kijk van te voren op www.bongo.nl welk van de vier uitjes je het
meeste aanspreken
4. Aan het eind van iedere dag worden de drie prijswinnaars
getrokken, op de stand van Panasonic.
Prijswinnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht.

Ja, ik heb wel zin in een leuk weekendje
Naam:

Ik heb al op www.bongo.nl gekeken en kies

Voornaam:

voor het volgende arrangement:

Bedrijfsnaam:

Cultuurweekend voor twee (46 activiteiten)

Zakelijk adres:

Wellness voor twee (25 activiteiten)

Postcode:

Avontuur voor twee (40 activiteiten)

Plaats:

Weekendje natuur voor twee (58 activiteiten)

E-mail:
Telefoon:
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labvision
KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Bezoek deze 10 stands
van LabVision en
maak 12 keer kans
op een leuk uitje!

Büchi Labortechnik
1.D062

Metrohm Applikon
1.D114 / 2.B006

Retsch Benelux
1.A033

nl

w

Veolia Water
Solutions & Technologies
1.B004

- www.sp
l
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b.nl - www
us

Salm en Kipp
1.A008

Panasonic Biomedical
Sales Europe
1.C014

.sp
ww lusb.

Gilson International
1.D024

Greiger Bio-One
1.D068

Da Vinci Laboratory
Solutions
1.D126 / 1.E125

.sp

Beun-De Ronde
1.B128 / 1.C074
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