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KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Missie geslaagd voor
automatisering vitamine B1-B6
monstervoorbewerking

FARMACEUTISCHE ANALYSE
EEN GROEIENDE PORTFOLIO
VAN ‘MEDICAL NEED’
PRODUCTEN
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MOLECULAIRE
NEUROBIOLOGIE
ALLES HALEN UIT DE
PLASTICITEIT VAN HET BREIN

LABORATORIUMINRICHTING
COATINGS TESTEN IN
VERNIEUWD APPLICATIELAB
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Do you need
labwater?
• High Quality
• Reliable
• Cut Costs
• Easy to Use

Contact us

ELGA are the specialists in the
design and manufacture of
laboratory water purification
systems:

Veolia Water Solutions & Technologies
Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34 - 6716 BZ Ede - NL /
P.O. Box 250 - 6710 BG Ede - NL
Phone: +31 318 691 500
Fax: +31 318 691 501
www.veoliawaterst.nl

• Award winning product designs
• Global solutions, local service
• Dedicated to water purification
for over 50 years
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INHOUD
MILIEU-ANALYSE

The thin line between
speciale en routine
analyses
De afdeling ‘Specials’ van Alcontrol
Laboratories in Rotterdam voert veelal analyses
uit die niet in de routine van de organische of
anorganische afdeling passen. Daarbij wordt er
naar gestreefd om die speciale analyses zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, net als in de routine.
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WATERANALYSE

Waterproef zoekt door naar de
vraag achter de vraag
Stichting Waterproef doet veel meer dan het sec
bemonsteren en analyseren voor Stichting Waternet en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Willie
van den Berg, hoofd van de afdeling ‘Klant, Innovatie en
Markt, laat zien hoe de organisatie door innovatie en
investeren anticipeert op toekomstige vragen van haar
klanten.

MOLECULAIRE NEUROBIOLOGIE

20

FARMACEUTISCHE
ANALYSE

Een groeiend
portfolio van
‘medical need’
producten
ACE Pharmaceuticals ontwikkelt, produceert en
verkoopt geneesmiddelen waar behoefte (‘medical
need’) aan is voor met name kleine patiëntengroepen
of specifieke indicaties. Door de vindingrijkheid van het
bedrijf krijgen geneesmiddelen een nieuwe kans.
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Alles halen uit de plasticiteit van het brein
In het lab met het mooiste uitzicht
van Rotterdam wordt niet veel naar
buiten gekeken. Dat kan je aflezen
uit de spectaculaire resultaten
die Ype Elgersma met een kleine
groep onderzoekers heeft behaald
in het ontrafelen van de moleculaire
en cellulaire mechanismen van leer- en
geheugenstoornissen.

LABORATORIUMINRICHTING
AUTOMATISERING

Missie geslaagd met automatisering vitamine B1-B6 monstervoorbereiding
Star-MDC uit Rotterdam is er
in geslaagd het uitgebreide
monstervoorbereidingstraject
voor de HPLC-bepaling van
vitamine B1-B6 volledig te
automatiseren. Voor zover
bekend is het hiermee het
eerste lab ter wereld dat de
efficiency bij deze lastige
bepaling zo ver heeft verbeterd.
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En verder
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Stahl in Waalwijk ontwikkelt en
produceert hoogkwalitatieve coatings
voor leer. In het onlangs geopende
‘Global Center of Excellence for
Performance Leathers’ wordt in nauw
overleg met de klant de toe te passen
coating bepaald en getest.

AT YOUR SERVICE
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Op zoek naar de optimale coating in vernieuwd applicatielab

Meten van de korrelgrootte: niet
voor één gat gevangen
Permanente monitoring van de
korrelgroootteverdeling bij grondstoffen,
tussenproducten en afgewerkte producten
is noodzakelijk voor een constante kwaliteit.
Hiervoor is een keur aan meettechnieken
beschikbaar.
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Nieuwe dimensies in
Monstervoorbereiding
en Deeltjesanalyse

Innovatieve molens en zeefschudders

ZERO GRAVITY

van RETSCH voor analyseneutrale en

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

reproduceerbare monstervoorbereiding

1o.ooo €

en analyse van granulaten en poeders.

www.retsch.com/future
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RETSCH Benelux

België/Luxemburg

Nederland

VERDER NV/SA
Kontichsesteenweg 17
2630 Aartselaar
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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
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www.retsch.nl
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REDACTIONEEL

Luisteren naar elkaar, en naar labdata
Ik schrijf dit redactioneel op de dag dat er een DNA-match gevonden is in de zaak Marianne Vaatstra.
Opluchting is het overheersende gevoel, maar er is ook kritiek. Waarom is verwantschapsonderzoek, dat
al gebruikelijk is bij identificatie van rampslachtoffers en biologische ouders, pas sinds april 2012 wettelijk
toegestaan bij strafrechtelijke opsporing? Technisch gezien is het geen enkel probleem, maar de lobby uit
de hoek van –ik citeer de NRC van vandaag– geradicaliseerde privacybeschermers – mensen die zetelen in
het College Bescherming Persoonsgegevens en zich drukker maken om de privacy van criminelen dan om
die van onschuldige burgers, heeft jarenlang de wet tegen weten te houden die nu tot de doorbraak heeft
geleid.
Onwillekeurig moet ik denken aan een andere zwarte bladzijde in de Vaderlandse geschiedenis als het gaat
om het minachten van laboratoriumtechnologische inzichten en feiten. Al in 1969 werd de wetenschappelijke link gelegd tussen werken met asbest en mesothelioom. Pas in 1993 werd in Nederland een algemeen
verbod op het gebruik van asbest van kracht. Tijdig ingrijpen had in Nederland 10.000 slachtoffers kunnen
besparen, en nog eens 10.000 die de komende jaren aan deze slopende ziekte bezwijken. Veel meer dan in
mening buurland dat wel tijdig ingreep. Naar de redenen voor deze lakse houding is het gissen: economische opportuniteit, belangenverstrengeling, slappe politici, you name it.
Was dit het? Ik vrees van niet. Kijk alleen al naar de microbiologische tijdbommen die letterlijk rondzweven in onze lucht. Q-koorts is toch wel het schoolvoorbeeld van een lakse, onwillende overheid waarbij je je
bijna wanhopig afvraagt: waarom? Diezelfde wanhoop bekroop mij bij het zien van een tv-reportage over
fraude bij biogasinstallaties, waarbij criminele tussenhandel dierlijk afval verkoopt als plantaardig afval.
De effecten zijn nu al verontrustend: installaties die bijna de lucht in vliegen, de verspreiding van vervuild
digestaat over landbouwgronden en koeien die bij bosjes neervallen door virussen die door deze praktijken
een fantastische voedingsbodem hebben. De overheid heeft tot nu toe op zijn Pavlov-asbests gereageerd: de
lijst met toegestaan biomateriaal uitbreiden en vooral niet controleren!
Ook op kleinere schaal hebben de bewoners van de laboratoria interessante boodschappen die het verdienen dat er beter naar geluisterd wordt. Alleen in deze LabVision zijn er meerdere verstopt: meer investeren
in moleculair onderzoek naar verstandelijke handicaps, rationeler omgaan met koningswater, geneesmiddelen een tweede kans geven, ... Lees en geniet!

Richard Bezemer, Hoofdredacteur LabVision

Colofon
is een uitgave
van de Stichting LabVision

In LabVision participeren:

LabVision fungeert als kennisplatform
voor laboratoria. De partners in LabVision
voorzien hiertoe laboratoria van
informatie en uiteindelijk oplossingen die
het lab innovatiever en efficiënter maken.
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Bruker Nederland
(088) 112 27 00
service@bruker.nl
www.bruker.nl

BÜCHI Labortechnik GmbH
(078) 684 94 29
benelux@buchi.com
www.buchi.nl

Da Vinci Laboratory Solutions
(010) 258 18 70
solutions@davinci-ls.com
www.davinci-ls.com

Gilson International
(070) 307 36 36
www.gilson.com

RETSCH Benelux
(030) 677 92 61
info@retsch.nl
www.retsch.nl

Greiner Bio-One
(0172) 42 09 00
info@nl.gbo.com
www.gbo.com

S+B
(010) 258 25 80
info@splusb.nl
www.splusb.nl

Metrohm Applikon
(010) 298 35 55
info@metrohm.nl
www.metrohm-applikon.com
www.professional-ic.com

Panasonic Biomedical Sales Europe
(076) 543 38 33
biomedical.nl@eu.panasonic.com
www.panasonic.eu/biomedical

Salm en Kipp
(0346) 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl
www.salmenkipp.nl

Veolia Water Solutions & Technologies
(0318) 69 15 00
info@veoliawaterst.nl
www.veoliawaterst.nl
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NIEUWS

Multivariaat proeven van
Italiaanse wijn
Komt de Italiaanse wijn die je bij de pizza drinkt
wel echt uit de streek die op de fles staat? Nijmeegse scheikundigen bedachten een methode
om dat te onderzoeken. Ze deden dat samen
met het Italiaanse instituut dat de kwaliteit van
wijnen bewaakt. Het gaat om wijnen met de letters DOC(G) op het etiket: Denominazione di
Origine Controllata (e Garantita). Dat betekent
dat de oorsprong van de wijn gecontroleerd is.
Deze wijnen zijn veel meer waard dan gewone
tafelwijnen en er zijn strenge regels waaraan de
wijn moet voldoen, voordat die kwalificatie op
de fles mag. De Nijmeegse wetenschappers pasten hun analyses niet toe op de wijnen zelf, maar
op scheikundige analyses die er al waren. “Wij
hoefden de wijnen dus niet allemaal te proeven”,
zegt Lutgarde Buydens, hoogleraar analytische
chemie bij het Instituut voor Moleculen en Materialen van de Radboud Universiteit.
De gebruikelijke methode kijkt naar een drietal
isotoopverhoudingen D/H, 13C/12C en 18O/16O, die
samenhangen met de bodem waarop de druiven zijn gekweekt en het weer in het oogstjaar.
De verhoudingen in druivenmonsters worden
vergeleken met soortgelijke verhoudingen in de
wijnen, waarbij de D/H-verhouding ook nog eens
bij de twee verschillende OH-uiteinden van het
ethanol wordt bepaald. Dit levert vijf getallen op

die in een database worden opgeslagen.
Statistische zwakheid bij deze methode is dat
het eindresultaat van vijf keer testen met een
betrouwbaarheid van zeg 95 % een over all betrouwbaarheid van slechts 77 % oplevert. Er is
dus te weinig zekerheid dof de wijn werkelijk
voldoet aan het ‘strenge’ DOC-regime.
De in het Analytica Chimica Acta artikel ‘Statistical Methods for Improving Verification of Claims
of Origin for Italian Wines based on Stable Isotope Ratios’ gepubliceerde methode behelst een
multivariaat statistisch model waarin je de vijf
afzonderlijke verhoudingen tegelijk kunt invoeren. Het maakt gebruik van de zogenaamde
Mahalanobis-afstand, en het voordeel is dat het
de verschillen tussen wijnen uit verschillende regio’s sterk uitvergroot.
Of er veel fraude is met de Italiaanse wijnen, weet
Buydens niet. “Dat zou best kunnen, in elk geval
is er nu een methode om dat aan te tonen.”

Vaker genetische oorzaak
verstandelijke handicap
Bij veel patiënten met een verstandelijke handicap kan de genetische oorzaak niet worden
gevonden. Honderd van deze patiënten werden
door artsen en wetenschappers van het UMC St
Radboud met exoom sequencing onderzocht.
Ze vonden bij dertien patiënten alsnog een bekende genetische oorzaak. Daarnaast vonden ze
drie nieuwe genen en negentien kandidaatgenen. Op basis van de resultaten adviseren de onderzoekers om exoom sequencing standaard te
gebruiken in de diagnostiek voor verstandelijke
handicaps. Het artikel met de resultaten van het
onderzoek is gepubliceerd in het New Engeland
Journal of Medicine (NEJM).
Onderzoekers denken dat er ongeveer 1000 genen zijn die, als er een mutatie in zo’n gen zit,
een verstandelijke handicap kunnen veroorza6 |
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ken. Bij minder dan de helft van de patiënten met
een verstandelijke handicap wordt de genetische
oorzaak gevonden. Volgens geneticus Joris Veltman komt dat voor een deel omdat we nog maar
250 van de 1000 genen kennen. “Maar het heeft
ook met de methode van het onderzoek te maken. Tot voor kort konden we bij iedere patiënt
hooguit een stuk of vijf genen onderzoeken, omdat zowel de techniek als het geld ons daartoe beperkten. Met de introductie van exoom sequencing, waarmee in één keer alle genen in kaart
worden gebracht, is dat nu compleet veranderd.
De techniek blijkt niet alleen van grote waarde
in het onderzoek, maar ook in de diagnostiek.
Daarom willen we exoom sequencing ook snel
gaan invoeren in de dagelijkse diagnostiek.”

KORT NIEUWS
Solynta wint Food
Valley Award 2012
Aardappelveredelingsbedrijf Solynta uit Wageningen heeft de Food Valley
Award 2012 gewonnen.
Met de gepatenteerde hybride methode brengt Solynta de aardappelveredeling in een stroomversnelling en dat biedt volgens
de jury grote kansen voor
de gehele aardappelketen.
“Het winnen van de Food
Valley Award is geweldig.
We zijn nu in een fase beland dat het zo goed gaat
dat we op zoek zijn naar
partners en daar helpt
het winnen van zo’n prijs
enorm”, aldus Pim Lindhout,
hoofd R&D bij Solynta.
Het kweken van een nieuw
aardappelras neemt bij toepassing van de bestaande
veredelingsmethoden tien
tot soms wel vijftig jaar
in beslag. Solynta maakt
dit met de nieuw ontwikkelde methode al mogelijk
in een tijdbestek van drie
tot vijf jaar. In zo’n hoog
tempo nieuwe verbeterde
aardappelrassen realiseren
kan dankzij de kweek van
goed ingeteelde ouderlijnen. Jarenlang onderzoek
van slimme combinaties
van genetisch materiaal,
grote aantallen kruisingen
en specifieke selectiemethoden ging eraan vooraf
en met succes: de methode
maakt het mogelijk om
eenvoudiger en sneller
dan ooit tevoren de juiste
eigenschappen in te kruisen en ongewenste eigenschappen te elimineren.
Nieuw is ook het gebruik
van zaad als basis in plaats
van knollen. Naast voordelen als snelle vermeerdering levert dit ook grote
logistieke voordelen.
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NIEUWS
KORT NIEUWS
Dagwinnaars GBO
kennisquiz

Metrohm neemt Capilix over
Metrohm AG heeft Capilix overgenomen, een bedrijf dat zich richt zich op het ontwikkelen van
een microchip voor CE (capillaire elektroforese)
en uiteindelijk een analyse-instrument voor het
snel analyseren van de waterkwaliteit. Het bedrijf, dat is gevestigd in Leeuwarden, werd in 2008
opgericht door Evert van de Werfhorst, afkomstig
van Paques en Geert Besselink van Lionix. Capilix
heeft de microchip in een online instrument gebouwd. Een prototype werkt inmiddels ruim zes
maanden voor het monitoren van rivierwater.
Voor de volgende stap, om het prototype in een
product om te zetten, heeft Capilix gezocht naar
een strategische partner, wat resulteerde in de
overname door Metrohm AG. De microchip CE
technologie is een uitstekende aanvulling op de

Metrohm productportfolio omdat de techniek
heeft aangetoond in heel korte tijd betrouwbare resultaten te kunnen produceren (typische
meettijd voor 6 tot 8 verschillende anionen is 40
seconden). Bovendien is het instrument zeer robuust en biedt het nieuwe mogelijkheden voor
bijvoorbeeld online metingen in water (afval-,
oppervlakte-, drink-, en proceswater) en voor
metingen in het laboratorium. Metrohm HQ ,
Metrohm Applikon en Capilix zullen verder investeren in de verdere productontwikkeling om
de bestaande prototypes om te zetten in commercieel product.
www.metrohm.nl
www.capilix.com

Vier nieuwe Forums bij
Greiner Bio-One
Tijdens HET Instrument
2012 konden de bezoekers
van de Greiner Bio-One
stand deelnemen aan de
GBO kennisquiz. Aan de
hand van een vijftal vragen
zochten de gasten op de
stand waar de antwoorden
te vinden waren. In totaal
deden circa 300 bezoekers
mee aan de quiz, die iedere
beursdag een iPad winnaar
opleverde.
Inmiddels zijn de iPads afgeleverd bij de stralende
winnaars. Op de foto’s de
dagwinnaars van 25 tot en
met 28 september.
www.gbonlwebshop.com

Muurkalender 2013
Interesse in een Bruker
muurkalender 2013? Eén
telefoontje naar 088-112
27 00 om deze voor jou te
laten reserveren.

Greiner Bio-One heeft een
viertal nieuwe edities van
het Forum uitgebracht:
• Nummer 13 gaat over
de CrystalQuick X microplaat, die samen met
Beamline FIP-BM30A
bij de ESRF in Grenoble
(Frankrijk) is ontwikkeld, specifiek voor insitu X-ray screening en
data collection.
• ‘Solutions for efficient
sample
management
and biobanking’ is het
thema van nummer 14.
Hierbij wordt ingegaan
op de opslag van Cryo.s,
de voordelen van een
2D-datamatrix code, de
bijbehorende rekken,
scanners en sample management software.
• In nummer 15 wordt de nieuwe Screenstar 1536
well microplaat voor high content en high
troughput screening besproken. Deze nieuwe
generatie microplaat, gemaakt van cycloolefine, beschikt over zeer geavanceerde optische
eigenschappen.
• Forum nummer 16 bespreekt de 96 well half
area microplaten en de toepassingen in fluo-

rescentie-, luminescentie- en transmissiemetingen.
U kunt het betreffende Forum downloaden via
de website of aanvragen per e-mail.
www.gbonlwebshop.com
info@nl.gbo.com
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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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Bezoekadres

Postadres

T +31 (0)10 258 25 80

Elandstraat 77

P.O. Box 256

info@splusb.nl

3064 AG Rotterdam

2900 AG Capelle a/d IJssel

www.splusb.nl
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NIEUWS
KORT NIEUWS
Blijf op de hoogte
Door in te schrijven voor de
nieuwsbrief van Da Vinci
Laboratory Solutions (DVLS)
blijf je op de hoogte van
productontwikkelingen,
nieuwe applicaties, promoties voor verbruiksartikelen
en komende evenementen
zoals webinars, conferenties en beurzen. Ga naar
www.davinci-ls.com,
stuur een e-mail naar
marketing@davinci-ls.com
of volg @DaVinciLS op
Twitter voor het laatste
nieuws.

www.davinci-ls.com

Brochure petrochemische analyzers

Na een periode van constructief overleg is onlangs een memorabele overeenkomst tussen de
Federatie Het Instrument (FHI) en de Federatie
Aandrijven en Automatiseren (FEDA) ondertekend. Afgesproken is dat beide brancheorganisaties intensief gaan samenwerken om de vakgebieden industriële -automatisering, -elektronica,
aandrijftechniek en laboratoriumtechnologie
onder de aandacht te brengen. In 2014 zal er samen een nieuwe beurs georganiseerd gaan worden voor de gezamenlijke achterban, de markt
krijgt hierdoor één duidelijk moment voor een
beursbezoek.
Beide voorzitters van FEDA en FHI stellen unaniem: “Deze samenwerking brengt de krachten
bijeen van beide organisaties. Dit leidt zeker tot
een industrie brede beurs, waar mensen graag

tijd voor vrij gaan maken”.
Marcel van Haren (FEDA) en Paul Petersen (FHI)
zijn erg blij dat op deze wijze invulling is gegeven aan een wens die al lang leefde in de achterban van beide organisaties. “Als wij samen niet
kunnen laten zien dat we samenwerken, hoe
kunnen we het dan van onze leden verwachten”,
zegt Van Haren, direct bijgevallen door Petersen
“De markt is gebaat bij deze samenwerking, net
als de leden en de beide federaties”.
De komende maanden gaat gewerkt worden
aan het vormgeven van de nieuw te organiseren
beurs, er zal dus regelmatig iets te melden zijn
over de voortgang.
www.fhi.nl
www.feda.nl

PapilloCheck nu
ook gevalideerd op
reproduceerbaarheid
Recente studies hebben aangetoond dat zowel de
inter- als intra-laboratorium reproduceerbaarheid van de PapilloCheck test (zoals vastgesteld
voor de aangegeven 14 hrHPV typen) voldoet
aan de richtlijnen voor HPV-test eisen. De PapilloCheck high-risk - IVD is specifiek ontwikkeld
voor de detectie van 14 hoog risico papillomavirus genotypes (hrHPV).
In een eerdere studie werd reeds aangetoond dat,
wanneer werd beperkt tot de 14 high-risk HPV

b

.

FHI en FEDA gaan in 2014
samen beurs organiseren

types, zowel de klinische gevoeligheid als de specificiteit van PapilloCheck gelijkwaardig zijn aan
de GP5 + / 6 +-PCR. Uit deze gezamenlijk resultaten blijkt dat de PapilloCheck high-risk assay, beperkt tot 14 hrHPV typen, voldoet aan de criteria
van de internationale richtlijnen.
info@nl.gbo.com
www.gbonlwebshop.com

Met de komst van de nieuwe Scion GC’s heeft Bruker
haar petrochemische analyzers op dit nieuwe platform overgezet. Sommige
analyzers kunnen nu met
de ruimtebesparende 436GC uitgeleverd worden.
Vraag de brochure aan via
088-1122700 of stuur een
mail naar govert.schroder@
bruker.nl
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WATERANALYSE

Waterproef zoekt
door naar vraag
achter de vraag
Stichting Waterproef doet veel meer dan het sec bemonsteren en analyseren voor
Stichting Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Willie van
den Berg, hoofd van de afdeling KIM (‘Klant, Innovatie en Markt’), laat zien hoe de
organisatie door innovatie en investeren anticipeert op toekomstige vragen van
haar klanten.

I

n de statuten van Stichting Waterproef staat dat aan de ene
kant Waterproef als uitvoerende
bemonsterings- en laboratoriumorganisatie en aan de andere kant
Waternet en Hollands Noorderkwartier als opdrachtgevers een wederzijdse verplichting naar elkaar hebben. De
‘gedwongen winkelnering’ wil volgens
Willie van den Berg niet zeggen dat je
niet hoeft te investeren in je dienstverlening. “Goede kwaliteit, snelle levertijden en concurrerende kostprijs zijn
ook voor ons vanzelfsprekend. Maar
we gaan verder. Achter elke opdracht
zit een vraag en als je doorvraagt dan
kom je er achter dat je klant soms wat
anders wil en dus ook andere informatie nodig heeft. Dat kan leiden tot
noodzakelijke investeringen in nieuwe apparatuur of in nieuwe bemonsteringsmethoden. Maar het kan ook
in je nadeel werken. Bijvoorbeeld als
je er in het gesprek achter komt dat de
klant eigenlijk niet zo veel met al die
gegevens opschiet. Dan moet je eerlijk
zijn en soms adviseren om geen, minder of andere analyses te laten uitvoeren. Daarin zie je de sterke binding
met de opdrachtgever: Ook wij voelen
ons verantwoordelijk voor het juist benutten van het geld dat binnenkomt
via de waterschapsbelasting. Want dat
zijn wel de centen van de burgers!”

Zeven jaar bouwen
De uitspraken van Willie van den Berg
illustreren de ontwikkeling die Wa10 |
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terproef heeft doorgemaakt sinds de
oprichting in 2005, toen de laboratoria van Edam (HHNK) en Amsterdam
(het toenmalige DWR) werden samengevoegd en gecentraliseerd in Edam.
“In het begin werkten we net als de
afhaalchinees: U vraagt nummertje 32,
wij leveren nummertje 32. En de klant
is al dan niet tevreden. Er is toen door
directeur Ron van Leuken een traject
ingezet naar meer klantgericht werken, zorgen dat de klanttevredenheid
toeneemt. We hebben senior analisten
de taak gegeven om aan de ene kant
een stuk labwerk te coördineren en
aan de andere kant met klantgroepen
te praten. Denk daarbij aan beleidsmakers bij de waterschappen die de
kwaliteit van watersystemen monitoren; aan bedrijfsvoerders van rioolwaterzuiveringsinstallaties; aan de stad
Amsterdam die bodemmonsters aanbiedt in het kader van rioleringswerkzaamheden; aan bedrijven die worden
gecontroleerd op het naleven van de
lozingsvergunningen en om de verontreinigingsheffing vast te stellen.”
De jaren daarna zijn vooral besteed
aan het op orde brengen van de interne
processen, wat heeft geleid tot kortere
doorlooptijden en lagere kosten. Ook
is het relatiebeheer verder geprofessionaliseerd. “We merkten dat de teamcoördinatoren in een spagaat zaten:
klantcontacten, projecten draaien,
coördineren en meewerken op het laboratorium was te veel van het goede.
We hebben toen - na een reorganisatie

- de afdeling KIM in het leven geroepen. KIM staat voor Klant, Innovatie
& Markt. Het is een afdeling met inmiddels zes mensen, die de benodigde
armslag heeft om allerlei kansen die
we om ons heen zien daadwerkelijk op
te pakken en projectmatig door te voeren”, aldus Willie van den Berg, hoofd
van KIM.

Productontwikkeling
De combinatie van weten wat er instrumenteel mogelijk is en weten wat
de klant (in de toekomst) wil, leidt bij
KIM tot enorm veel ideeën voor productontwikkeling. “Een klant zegt ‘allemaal goed en wel, de resultaten van
de bestrijdingsmiddelen die we nu
toegestuurd krijgen, maar ik zie dat
er bijna nooit bestrijdingsmiddelen
worden aangetoond. De detectiegrenzen zijn nogal hoog: kun je niet naar
lagere grenzen?’ Dan moet je voor je
zelf nagaan: bedienen we de klant wel
goed genoeg? Moeten we verder gaan
dan de waarden die we moeten halen
voor de regelgeving? Als daarvoor apparatuur beschikbaar is, doen we dan
die investering en gaan we er mee aan
de slag?”
Een andere manier om met lage concentraties te dealen is ‘passive sampling’, waarbij je samplers een aantal
weken ter plekke in het water laat
hangen. Milieuvreemde stoffen worden geabsorbeerd door een specifiek
siliconen rubber, waar je bijvoorbeeld
de stikstof-fosfor bestrijdingsmid-
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delen, PCB’s en OCB’s uit kunt extraheren voor analyse. Door het rubber
te spiken met een aantal stoffen die
van nature niet in het milieu voorkomen, heb je een kalibratiefactor voor
de uitspoeling, zodat je de vertaalslag
kunt maken naar de werkelijke concentraties. “Deze methode is een uitkomst voor tal van onderzoeksvragen,
omdat je stoffen kunt meten die je in
een steekmonster zelden zult zien. De
kans op een hit in een steekmonster
is veel kleiner en de concentratie ligt
vaak ver onder de detectiegrens.”
Naast het apolaire rubber kun je ook
een ander materiaal in de sampler
plaatsen dat juist de polaire stoffen
absorbeert, zoals polaire bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen. “Dat zijn
verbindingen waar alleen maar meer
vraag naar komt, en daar spelen we nu
al op in. Zo is onlangs een lijst van 28
geneesmiddelen vastgesteld. Waterproef participeert in de ILOW innovatie werkgroep om gezamenlijk een
bruikbare methode op te zetten. Dit
doen we met de recent aangeschafte
maXis impact high performance
benchtop Q-TOF van Bruker.”

TOF-MS
Al in 2009 was er de behoefte aan een
apparaat dat lager en in een breder
bereik zou kunnen meten. “We deden
met verschillende instrumenten analyses op stikstof-fosfor en polaire bestrijdingsmiddelen. Een deel van dat
onderzoek werd zelfs uitbesteed. Met
alle plannen die we hadden, gingen we
op zoek naar het perfecte instrument.
Met de folders en offertes van diverse
leveranciers en analyseresultaten van
standaarden schoten we weinig op. We
lieten daarom onze eigen extracten
analyseren. Dat leidde tot enorme verschillen in de resultaten. De één vond
veel stoffen maar wel met veel valspositieven, een ander ontdekte bijna
niets en weer een ander vond alleen
de meest voorkomende verbindingen.
In de loop van ons onderzoek werden
nog een paar nieuwe instrumenten
geïntroduceerd, reden om die ook
weer mee te nemen in de praktijktest.
Uiteindelijk werd in het voorjaar van
2011 een top drie vastgesteld, waarvan

Willie van den Berg, hoofd van de afdeling KIM (‘Klant, Innovatie en Markt’) bij Waterproef leunt
voor een groeiend aantal analyses op de benchtop maXis impact Ultra High Resolution Q-TOF van
Bruker.

een groot aantal van gewichtsfactoren
voorziene eigenschappen door elk van
de projectgroep leden nog eens werd
beoordeeld. De som van die beoordelingen heeft geleid tot de aanschaf van
de maXis impact Q-TOF van Bruker.
Hiermee kunnen we zowel kwantificeren als screenen in ultralage concentraties en ook bij lage massa’s, zonder
vals-positieve bijvangst.”
De TOF massaspectrometer, die is
gekoppeld aan een UHPLC-systeem,
wordt op dit moment klaargestoomd
voor het meten van polaire bestrijdingsmiddelen. “Omdat we die nog
uitbesteden, ligt daar nu de focus.
Verder gaan we snel de stikstof-fosfor
bestrijdingsmiddelen met de TOF bepalen. De insteek is dat we dit met zo
min mogelijk handwerk doen. Daarom gaat de voorkeur uit naar rechtstreeks injecteren van het monster in
de UHPLC. Mocht dat eventueel niet
voldoen, dan kunnen we altijd met
een solid phase extractie (SPE) het
monster zuiveren, al heb je dan wel
het gevaar dat je stoffen kwijtraakt.”
Binnenkort wordt ook gestart met de

methode-ontwikkeling voor de bepaling van de 28 geneesmiddelen, al
dan niet met SPE. “Het mooie van de
TOF is dat alle ruwe gegevens worden
opgeslagen. Je bent dus niet beperkt
tot die 28 stoffen. Mocht er in de toekomst een uitbreiding van de lijst van
28 komen, dan kunnen we vanuit de
historische metingen deze stoffen alsnog identificeren en berekenen. Als je
bedenkt dat er verschrikkelijk veel milieuvreemde stoffen voorkomen, zul je
begrijpen dat we een enorme hoeveelheid data genereren, waarmee we mogelijk veel toekomstige klantvragen
zo kunnen oplossen.”

Info
 Bruker Nederland
www.bruker.nl
 Waterproef
www.waterproef.nl

2012 #18 | 11

LV18.indd 11

21-11-2012 11:53:34

MILIEU-ANALYSE

The thin line between ...
... speciale en routine
analyses
De afdeling ‘Specials’ van Alcontrol Laboratories in Rotterdam voert veelal
analyses uit die niet in de routine van de organische of anorganische afdeling passen. Daarbij wordt er naar gestreefd om die speciale analyses zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen, net als in de routine. Trudy Mulder,
teamleider anorganische analyse bij ‘Specials’, vertelt hoe dat in zijn werk
gaat bij de analyse van eluaten bij uitloogonderzoeken.

I

n een aparte, afgesloten ruimte
bij ‘Specials’ vind je niet veel
analyse-apparatuur, maar wel
een onafzienbare rij van dikke,
met zwarte grond gevulde kolommen. “Hier vinden de uitloogproeven
plaats, een serie experimenten waarbij
we de afgifte van anorganische en organische componenten uit materialen
door statisch of dynamisch contact
met een uitloogvloeistof versnellen.
Hiermee simuleer je in enkele dagen
schudden en spoelen de jarenlange
inwerking van bijvoorbeeld regenwater op vaste grond- en steenachtige
bouwmaterialen en afvalstoffen en

kan je een uitspraak doen over welke
verbindingen na hoeveel jaar met welke concentraties in het milieu kunnen
komen. Ook kan je rapporteren over
de mobiliteit van de te onderzoeken
stoffen in relatie met de tijd en een
indicatie krijgen van de neutraliserende capaciteit van het onderzochte
materiaal”,vertelt Trudy Mulder,
teamleider anorganische analyse bij de
afdeling ‘Specials’ van Alcontrol. “We
draaien verschillende experimenten.
Zo is er de CEN-test die informatie
geeft over het uitlooggedrag van granulair materiaal en de inwerking van
regenwater simuleert. Hiervoor gebruiken we neutraal demi-water. Vroeger –hoor mij nou– deden we dat met
pH 4 water, omdat we toen nog zure
regen hadden. Een andere proefopzet
is de beschikbaarheidstest om een totaalbeeld van de maximale uitloging
van componenten te verkrijgen.”

240 proeven

Doorkijkje in het labgedeelte waar de uitloogproeven
plaatsvinden.

12 |
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Ondanks de malaise in de bouw –een
flink aandeel van het monsteraanbod
is gerelateerd aan bouw- en infrastructuurprojecten– wordt de capaciteit
van 240 uitloogproeven volledig benut. “We krijgen steeds meer monsters
uit het buitenland, omdat we voor Alcontrol Rotterdam als het Europese
centrum voor de uitloogproeven fungeren. Net zoals wij dioxinemonsters
naar de vestiging in Zweden opsturen,

komen grondmonsters uit bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk naar Rotterdam. Ondanks de tijd die je kwijt
bent met monstertransport zijn we in
staat om sneller te rapporteren dan de
plaatselijke concurrenten. Wat, toen
we daar pas begonnen, ook niet echt
moeilijk was: ze waren er daar aan gewend om er drie weken over te doen!”

Buitenbeentje fluoride
Op de eluaten vinden verschillende
analyses plaats. Naast metalen is dat
op anionen, zoals sulfaat, nitraat en
fluoride. Er is Trudy veel aan gelegen om de anionanalyse voor het hele
scala aan eluaten (zowel die uit CENtesten als uit kolomproeven) zo veel
mogelijk te standaardiseren, maar
de verschillende normen hebben dat
aanvankelijk knap lastig gemaakt. “In
AP04, zeg maar de richtlijnen uit het
Bouwbesluit, stond eerst dat je fluoride conform NEN 6483 moest analyseren, dus potentiometrisch, terwijl de
andere anionen met ionchromatogafie
konden worden geanalyseerd. Op een
gegeven moment is daar ook voor fluoride ionchromatografie bij gekomen;
dat is de NEN/ISO 10304-01. Hiermee
verviel NEN 6483. Praktisch probleem
dat we toen echter ondervonden was
dat de piek van het acetaat niet goed
kon worden gescheiden van het fluoride. We hebben derhalve tijdelijk de
fluoride geanalyseerd conform NEN
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Trudy Mulder, teamleider anorganische analyse bij het ‘Specials’ lab van Alcontrol bij één van de drie Metrohm Applikon ionchromatografiesystemen waarmee geautomatiseerd een uiterst selectieve anionanalyse van eluaten is gerealiseerd.

6578, ook weer potentiometrisch, terwijl we tegelijkertijd werkten aan de
ontwikkeling van een selectievere methode voor het fluoride.”

Langzamer analyseren
Met de inmiddels geaccrediteerde ionchromatografische methode waarmee
de fluoridepiek wel van die van het
acetaat kan worden gescheiden is de
analysetijd behoorlijk toegenomen.
“Eerst duurde het 12 minuten voordat
je het chromatogram had gemeten,
maar dan had je geen scheiding. Nu
duurt het bijna 22 minuten, maar je
hebt wel een betere scheiding. Bovendien kunnen we de scheiding over een
breder bereik realiseren. We hebben
nu in één meting een groter lineair
bereik voor sulfaat, zodat we minder
hoeven te verdunnen. Dat heeft als
gevolg dat het aantal metingen minder wordt, want nu kunnen we hoog
sulfaat en laag fluoride in één meting
realiseren”, aldus Trudy Mulder.
Overigens is de potentiometrie nog
niet helemaal uit beeld. “Soms hebben
we monsters met hele zoute matrices
en acetaatpieken waar we niets mee
kunnen, dan is de potentiometrie een
uitgelezen techniek. We werken in dat
geval niet met een ijklijn, maar met
standaard additie. Bij ijklijnen ga je
uit van een lineair verband, die er bij
matrixeffecten meestal niet is. En dan
ga je in de fout, want een andere ma-

trix kan een andere potentiaal geven
en dan meet je de verkeerde concentratie.”
Met de recente aanschaf van een Metrohm
ionchromatografiesysteem
heeft Alcontrol nu drie dezelfde apparaten die dezelfde analysemethode
draaien. “Uit de historie stond deze
ionchromatografie analyse er al, omdat we vanuit de AP04 alle eluaten hier
hadden geconcentreerd. We hebben
nu een methode die qua uniformiteit
en robuustheid zo in het routinelaboratorium zou kunnen meedraaien.
Maar daar moeten we nog over nadenken. Bedenk ook dat al het uitloogonderzoek hier vlakbij plaatsvindt; de
ionchromatografen horen daar toch
wel een beetje bij.”

ICP-AES of ICP-MS?
Een zelfde rationalisatie kan je loslaten op de ICP-analyse van lage concentraties metalen in grondwatermonsters. “In de routine kunnen we
de meeste metalen met ICP-AES uitstekend aan, maar bij een lage Cd-concentratie geeft dat problemen, daar
kom je niet verder dan 0,4 ppb. Wat we
nu doen is de monsters op de ICP-MS
meten in ons ‘Specials’ lab, Die ICPMS heeft een aantoonbaarheidsgrens
van 0,1 ppb. We kunnen trouwens tot
0,05 ppb, dus deze methode is bijna
tien keer zo gevoelig. Een overweging die je zou kunnen maken is om

standaard alle metalen met ICP-MS
te analyseren; een methode die je dan
verplaatst naar de routine, want het
is veel efficiënter om een monster met
één in plaats van met twee methoden
te analyseren.”

Minder koningswater
Ook buiten de Alcontrol-praktijk ziet
Trudy kansen voor betere methoden.
“Waar ik mij over verbaas is dat je
bij de AP04 destructie van metalen 5
gram in 300 ml koningswater moet
oplossen, terwijl je voor de AS-3000
destructie van metalen toe kan met 1
gram in 100 ml koningswater. Alleen
al uit milieu-overwegingen is het zeer
de moeite waard om aan te tonen dat
beide methoden hetzelfde doen, dat je
dus aan 100 ml koningswater genoeg
hebt. Dat zou ik graag met collegalaboratoria uitzoeken, zodat we ook
hier een stap kunnen zetten naar een
effectievere, goedkopere methode die
ook nog eens beter voor het milieu is!”

Info
 Metrohm Applikon
www.metrohm.nl
 Alcontrol Laboratories
www.alcontrol.com
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Ti-Touch

Finally, titration reduced
to the max!
The new compact titrator for routine
analysis. Maximum system integration.
Perfect ease of use:
• Buret, stirrer, dosing system &
Touch Control in a single unit
• Contact-free reagent exchange
• Connect to intranet or LIMS –
without PC!
• Paperless PDF reports – without PC!
• USB port: memory stick, printer,
barcode reader, etc.
• One-touch titration for up to
14 methods
Find more information on:

Ecknauer+Schoch ASW

www.metrohm.nl

Ins_Ti-Touch_A4_EN.
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Scrubber schakelt schadelijke gassen uit
De Büchi scrubber K-415 kan flexibel worden ingezet voor het
neutraliseren van agressieve gassen.
Bescherming van het milieu begint op uw eigen werkplek! Tijdens de Kjeldahl-destructie, en ook bij andere chemische reacties, ontstaan agressieve gassen die niet alleen schadelijk
kunnen zijn voor de labinrichting en de apparatuur, maar ook
voor de mensen in het lab.
Om deze agressieve gassen te neutraliseren –bij Kjeldahl gaat
het meestal om zwavelzuurdampen– wordt aanbevolen om een
zogenaamde scrubber te gebruiken die de gassen wast. Hierbij
worden de vrijkomende gassen opgezogen en in verschillende
stappen zo ver als het kan onschadelijk gemaakt.
De Büchi scrubber K-415 biedt vier verschillende soorten van
reiniging: condensatie, neutralisatie, adsorptie en reactie. Afhankelijk van de toepassing kan het apparaat voor de gewenste
reinigingsstappen worden ingezet. Dit biedt de gebruiker maximale flexibiliteit. De zuigkracht van de geïntegreerde high performance pomp kan te allen tijde worden aangepast aan de
vereisten van de betreffende toepassing. In vergelijking met het
vorige model is de scrubber verder geoptimaliseerd, zodat het

Overzichtelijk pipetteren
van microplaten

nu nog eenvoudiger is om het apparaat te gebruiken.
Ook nieuw is het eco-model met een programmeerbare koelwaterklep. Hiermee kan in combinatie met het destructieapparaat
aanmerkelijk worden bespaard op het milieu en gebruik van
koelwater. Dit leidt weer tot kostenreductie!
Voor toepassing met
een
Kjeldahl-destructieapparaat bevelen wij het model
scrubber K-415 TripleScrub aan of de
K-415 TripleScrubECO
met condensatie-,
neutralisatie- en adsorptiestappen.
Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Minicentrifuge

De Trackman Duo Plate Pipetteer Tracker zorgt voor het vlekkeloos pipetteren van 96- en 384-well microplaten.
Get on track, keep on track. Dat is het motto achter de Trackman Duo Plate Pipetteer Tracker. Deze persoonlijke laboratoriumassistent verlicht het pipetteerpad, zodat de analist precies
waar hij of zij moet beginnen en waar hij of zij is gebleven. De
tracker die kan worden gebruikt met 96- en 384-well microplaten, single- en multichannel pipetten, vergroot zo de productiviteit en voorkomt fouten.
Maximale controle wordt bereikt door de 16 programmamogelijkheden voor pipetteerpatronen (rijen, kolommen), pipetten en
plaattypen. Een timer functie maakt hands free werken mogelijk. Voor hands-free bediening is er een optioneel voetpedaal.
Met een draagbaar, dun ontwerp, neemt de
tracker minimale ruimte in op het werkblad.
De tracker is te gebruiken met 2,0, 1,5 en
0,5 ml tubes met de optionele tube holder. Een krachtige batterij maakt meer
dan 8 uur draadloos werken mogelijk.

Ecknauer+Schoch ASW

Nieuwsgierig geworden? Neem
contact op met Gilson en test de
Trackman uit.

Gilson’s GmClab is een snelle en veilige persoonlijke minicentrifuge.
De GmClab minicentrifuge heeft de volgende kenmerken:
• Biedt ruimte aan 8 micro-tubes van 1,5 of 2,0 ml of 8
PCR-tubes van 0,2 ml of 16 enkele PCR-tubes.
• Het deksel opent in een hoek tot maximaal 160° voor gemakkelijke toegang tot de tubes.
• Dynamische rem voor noodstop.
• Vlot en snel einde voor het snel centrifugeren van grote
proeven.
• Snel activeren door de deksel te sluiten.
Interesse in een demo? Neem dan contact op met Gilson.
Gilson International

sales-nl@gilson.com
Gilson International

sales-nl@gilson.com
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Buy a
and get 20% off
plus CP tips All for
for only €15 €171.00
ONLY
The pipette of choice for problem liquids
Gilson’s Microman® is a fully-adjustable, positivedisplacement pipette that, together with its Capillary
Pistons, ensures accuracy and precision when
pipetting all types of problem liquids. Robust and
simple, MICROMAN is the most convenient solution
to pipetting volatile, viscous, corrosive, or hazardous
samples. Small, lightweight and easy to use,
MICROMAN can be used by anyone.

Save €85 off list price
Simply choose your model of MICROMAN and get
a pack of CP tips for only €15, equivalent to 32%
discount.
Part No

Description

MCP10

MICROMAN M10 (1-10μL) WITH
CAPILLARY PISTONS CP10

MCP100

MICROMAN M100 (10-100μL)
WITHCAPILLARY PISTONS CP100
MICROMAN M1000 (100-1000μL)

MCP1000 WITHCAPILLARY PISTONS CP1000

Individual
List Price
€195.00
€56.00
€195.00
€56.00
€195.00
€56.00

Total
Package
Price

Total Offer
Price

€251.00

€171.00

€251.00

€171.00

€251.00

€171.00

Valid until 30/12/12. Discounted prices cannot be used in conjunction with any existing contract pricing or
offer.

For more information visit www.gilson.com/microman or call

+31 (0)70 - 3073636
Gilson International B.V. I Laan van ‘s-Gravenmade 80 I 2495 AJ Den Haag I The Netherlands
Tel: +31 (0)70 - 3073636 I Fax: +31 (0)70 - 3073639 I sales-nl@gilson.com I www.gilson.com
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GC’s met ultiem gebruiksgemak
Een groot meertalig touch screen toetsenbord, vereenvoudigde
methode-ontwikkeling en minimale operator interventie dragen
bij aan het gebruiksgemak van de Bruker Scion serie GC’s.
De Scion 436-GC en 456-GC platforms hebben een 4-kanaals
architectuur. Ze koppelen snellere scheidingen en geavanceerde detectie aan een breed bereik van complete oplossingen
en robuuste analyseresultaten. Deze prestaties worden bereikt
door onder meer de volgende kenmerken:
• 22,8 cm meertalig touch screen toetsenbord. Ook in het Nederlands.
• Hoge resolutie EFC’s (maximaal 150 psi/10 bar en over het
gehele bereik 0,001 psi nauwkeurig). Geschikt voor het gebruik van 0,05 – 0,10 mm ID-kolommen.
• 456-GC: tot 9 EFC’s, 21 kanalen. Maximale flexibiliteit: 3 injectoren, 3 detectoren, pressure point / back-flush en Singleof Triple Quadrupole MS mogelijk.
• 436-GC: 2-kanaals mogelijk in combinatie met een MS.
• Inbouw en opbouw tot 6 verwarmde injectie- en schakelkranen mogelijk.

•
•
•
•

Uit te rusten met volledig geïntegreerde Head Space Sampler.
Snelle opwarming en koeling van de oven.
600 Hz dataverwerking op alle detectoren.
Uitgebreid gamma injectoren en detectoren voor beide typen
GC’s.
• Ideaal platform voor petrochemische analysers als de DHA,
RGA en Simdist.
Bruker

www.bruker.nl
www.scionhasarrived.com

Multi-ion analyse in één
geautomatiseerd analytisch
systeem
TitrIC pro combineert titratie, ionchromatografie en directe meting
in één geautomatiseerd analytisch
systeem.
Metrohm presenteert TitrIC pro, de
nieuwste versie van het alles-in-één
systeem voor de bewaking van standaard parameters en verontreinigingen in drinkwater en andere matrices. TitrIC pro combineert titratie,
ionchromatografie en directe meting
in één analytisch systeem. Hierdoor
is het systeem niet alleen geschikt
voor de uitgebreide analyse van water, maar ook
voor toepassingen in de voedingsmiddelen,
galvanoen
farmaceutische
industrie.
TitrIC pro bepaalt alle ionen
snel, betrouw-

baar en reproduceerbaar. Resultaten worden gepresenteerd in een
rapport en opgeslagen in de integrale database. Tot 100 monsters zijn
zonder enige handmatige interventie
te analyseren. De hoge mate van
automatisering inclusief monstervoorbereiding reduceert kosten en
verhoogt de nauwkeurigheid van de
metingen.
Metrohm Applikon

www.metrohm.nl

Website voor Thincert
inzetelementen
Onlangs heeft Greiner Bio-One een aparte
website gelanceerd voor de Thincert inzetelementen: www.thincert.nl.
De website www.
thincert.nl staat
vol met gedetailleerde informatie over gebruik
en toepassingen
van de ThinCert
inzetelementen.
Ook is er een
monster
aanvraagformulier
en een filmpje over het gebruik van deze
inzetelementen te vinden.
Thincert inzetelementen zijn, afhankelijk
van het gekozen membraan, geschikt voor
zowel het onderzoeken van het transport
van verbindingen of metabolieten als voor
co-culturen of celmigratie-experimenten.
Greiner Bio-One

www.thincert.nl
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Microplaat lezer voor ‘high throughput screening’
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 mo-

menteel 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 Alphatesten, 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 2Dbarcode gelabelde microplaten.
Beun-De Ronde

www.beunderonde-ls.nl

Vier catalogi, vol met supplies en standaarden!
Vraag de nieuwste DVLS, VICI en AccuStandard catalogi aan!
De 2012-2014 editie van de Da Vinci Laboratory Solutions catalogus voor laboratoriumverbruiksartikelen is nu beschikbaar.
Deze catalogus is een perfect naslagwerk voor het complete
pakket aan algemene laboratoriumverbruiksartikelen, zoals
glaswerk, thermometers, kleine instrumenten en artikelen voor
opslag en veiligheid. Zorg dat deze gids altijd binnen handbereik is en vraag deze zo snel mogelijk aan.
VICI Valco heeft dit najaar een update uitgebracht van hun Valco
Cheminert catalogus. Met daarin natuurlijk alle Valco en Cheminert ﬁttings en kranen, tubings en flow, druk en on/off control
devices. De catalogus bevat ook nieuwe artikelen, zoals speciale adapters voor het snel en eenvoudig koppelen van 360
micron tubing en de mini PDD detector die het heliumverbruik
reduceert met 80 %. Met de snel stijgende heliumprijs verdient
deze detector zich snel terug.
Ook de Nieuwste VICI Jour catalogus is uit. In deze editie staan
de bekende verbruiksartikelen vermeld zoals tubing, nuts, ferrules en unions in diverse uitvoeringen zoals: PEEK, ETFE, FEP,
PTFE en roestvrij staal. Daarnaast is de catalogus uitgebreid
met toepassingen voor UHPLC. Ook geeft deze catalogus een
overzicht van de Safety productlijn en de uitbreiding met diverse
nieuwe caps en de nieuwe type filters voor CO2 en vochtigheid.
De gids toont verder de mogelijke accessoires, gereedschappen en starterkits voor zowel HPLC als GC.
Als exclusieve distributeur van AccuStandard levert Da Vinci
Laboratory Solutions organische, anorganische en petrochemische referentiestandaarden. De nieuwste AccuStandard catalogus bevat haast meer dan 20.000 standaarden en een update

al

van de nieuwste pesticiden, plastic additieven, PCB’s en brandvertragersstandaarden. Ook voor speciale standaarden zoals
springstoffen, allergenen en standaarden voor voedselanalyses
is er het nodige te vinden.
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com
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MOLECULAIRE NEUROBIOLOGIE

Alles halen uit de
plasticiteit van het brein
In het lab met het mooiste uitzicht van Rotterdam wordt niet veel naar buiten gekeken. Dat kan je aflezen uit de spectaculaire resultaten die Ype Elgersma met een
kleine groep onderzoekers heeft behaald in het ontrafelen van de moleculaire en
cellulaire mechanismen van leer- en geheugenstoornissen. De toekomst is mogelijk
nog mooier, al is Elgersma de eerste om al te grote verwachtingen te temperen.

O

ngeveer één op de honderd kinderen heeft een
ernstig
verstandelijke
handicap. Aan veel van
die handicaps ligt een mutatie ten
grondslag in genen die te maken hebben met de signaalroutes in de hersenen die een rol spelen bij leer- en geheugenprocessen. Met het groeiende
inzicht in die signaalroutes komen
ook therapieën voor dergelijke stoornissen of bepaalde symptomen ervan
dichterbij. Zo lopen er op dit moment
in Rotterdam drie klinische trials bij
patiënten met NF1 en TSC.
Je zou verwachten dat de farmaceutische industrie daar stevig in investeert,

maar niets is minder waar volgens Ype
Elgersma, hoogleraar moleculaire neurobiologie aan het Erasmus Medisch
Centrum. “Er zijn al zo’n 1000 genen
bekend waarbij een mutatie met een
verstandelijke handicap kan worden
geassocieerd. Dus ondanks het veelvuldig voorkomen van verstandelijke
handicaps is het aantal patiënten per
stoornis veel minder. Zo komt het Angelman-syndroom, waar we in Rotterdam veel onderzoek naar doen, voor
bij 1 op de 10.000 kinderen. Dat zijn
wereldwijd nog steeds enorme aantallen, maar te weinig voor de farmabedrijven. En dat is jammer, want een
steeds groter deel van het Nederlandse
onderzoeksbudget is gekoppeld aan
samenwerking met de industrie, maar
als die geen belangstelling heeft, is dat
erg lastig.”

Heft in eigen handen

Onderzoekster Mehrnoush Aghadavoud maakt dagelijks gebruik van Gilson pipetten en tips voor het moleculair en biochemisch onderzoek.
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Elgersma is er niet de man naar om
zich daar bij neer te leggen en heeft,
samen met artsen van het Erasmus,
het expertisecentrum voor ‘Erfelijke
Neuro-Cognitieve
Ontwikkelingsstoornissen Rotterdam Erasmus MC’
(ENCORE) opgericht. “In dit centrum
hebben we alle expertise gebundeld
over deze zeldzame ziektes, en kunnen we zo de best mogelijke klinische
zorg bieden. Patiënten kunnen in
één dag bij verschillende specialisten
langs, waarna we ze met een jaarlijks
consult kunnen volgen. Deze aanpak
is succesvol; uit heel Europa trekken
we patiënten aan. De aanpak is ook

gunstig voor de klinische trials die we
hier uitvoeren, omdat we de patiënten
goed kennen en zo optimaal kunnen
rekruteren.”

Oliedomme muizen
De trials zijn gebaseerd op de resultaten uit het translationeel onderzoek
dat plaatsvindt in het domein van Elgersma, het ENCORE-laboratorium,
dat jongstleden 18 oktober officieel is
geopend. Basis van dit onderzoek zit
hem in het genetisch verband dat is gelegd tussen mensen met hersentumoren die cognitieve stoornissen ontwikkelen en mensen met een verstandelijke handicap.“Ons onderzoek richtte
zich aanvankelijk op de processen die
met leren en geheugen te maken hebben. De RAS-ERK-MTOR signaalroute speelt hierbij een essentiële rol, die
is namelijk bepalend voor het regelen
van de overdracht tussen de synapsen,
de plasticiteit tussen de hersencellen.
Uit de oncologie was al langer bekend
dat mutaties in die route veelal de oorzaak zijn van hersentumoren, waarbij
zich ook cognitieve stoornissen ontwikkelen. Het CaM-kinase enzym, dat
ingrijpt op die signaalroute, is hierbij
essentieel voor leren en geheugen. We
hebben een manier gevonden om dit
eiwit te reguleren. Door een fosforylering op het enzym aan te brengen,
blijft het in de inactieve stand staan;
kan het niet meer worden geactiveerd.
In het laboratorium hebben we muizen gemaakt, die dit door een mutatie
in het CaM-kinase gen nabootsen, en
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Ype Elgersma, hoogleraar moleculaire neurobiologie bij het Erasmus MC en wetenschappelijk directeur van ENCORE.

die zijn werkelijk oliedom.”
De link naar verstandelijke handicaps
werd duidelijk toen Elgersma stuitte
op een onderzoek naar het Angelmansyndroom, waar gedragsonderzoek
aan Angelman-muizen (dus met een
andere mutatie) een soortgelijk beeld
liet zien. Vreemd was echter dat er
geen afname van het CaM-kinase was
te zien; het is er wel, maar is niet actief.
“We brachten vervolgens in Angelman-muizen een mutatie aan in het
CaM-kinase gen, zodat ze niet meer
geremd konden worden. En wat bleek?
Al die problemen die de Angelmanmuizen hadden bleken als sneeuw
voor de zon verdwenen! De remming
van CaM-kinase is dus essentieel voor
de ontwikkeling van dit syndroom.
Een remming die overigens wordt bewerkstelligd door een mutatie in het
Ube3a gen, zijn we inmiddels achtergekomen bij het ontrafelen van deze
complexe signaalroute.”

Muizen met een schakelaar
Een grote stap voorwaarts in het onderzoek was de mogelijkheid om een
paar huidcellen van een Angelmankind terug te programmeren tot stamcellen en van daaruit menselijke hersencellen te kweken. “Tevens zijn we
er in geslaagd om een supergeavanceerde muis te kweken die wordt gebo-

ren met de mutatie, die we op elk gewenst moment kunnen opheffen door
met een injectie een enzym te activeren waardoor het DNA in elke cel in
een wild type DNA verandert. Zo kan
je relatief eenvoudig in een diermodel
het effect van potentiële geneesmiddelen op de verschillende symptomen
van dat syndroom bepalen. We zien
daarbij hoe plastisch het brein is; het
is bijna onvoorstelbaar hoeveel zaken
reversibel zijn, niet alleen cognitieve
symptomen, maar ook motorische.”

Tot op celniveau
Naast het gedragsonderzoek en het
maken van de muizen (al bijna een
standaard techniek op het lab), moleculaire en biochemische analyses vinden er ook veel elektrofysiologische
metingen plaats aan de hersencellen.
“Wat je ziet in het gedrag wil je ook
bevestigd zien in de hersenen, op celniveau. Temeer omdat we tegenwoordig ook in staat zijn om in delen van de
hersenen, bijvoorbeeld de hippocampus, een specifiek gen uit te schakelen,
of in bepaalde cellen, bijvoorbeeld alleen excitatoire neuronen. Induceerbare gentechnologie heet dat.”
De onderzoekers konden al in één hersencel meten, maar binnenkort worden dat er acht tegelijk. “We meten nu
nog door met een micromanipulator

een minuscule pipet in de cel te brengen, waarbij je meeluistert met de cel:
hoe vaak krijgt hij een excitatoire input, hoe vaak een inhibitoire, hoe vaak
besluit hij zelf om een actiepotentiaal
te vuren. Om nog betere informatie te
krijgen over hoe het netwerk in elkaar
steekt wordt nu gewerkt aan een setup
die uniek is in Europa. Hierbij stimuleren we niet met elektriciteit, maar
met een laser die er voor zorgt dat de
cel, waar een lasergevoelig gemuteerd
gen is ingebracht, even het membraan
openzet, zodat er een influx van ionen
is en de cel gaat vuren. De verwachting
is dat we zo kleine netwerkjes in kaart
kunnen brengen en ‘groepsgesprekken’ kunnen volgen. Allemaal cruciale
fundamentele informatie om nog beter te begrijpen wat er op celniveau gebeurt met als doel om de signaalroutes
tot in detail te ontrafelen en uiteindelijk tot geneesmiddelen te komen die
wellicht een net zo spectaculaire werking in de kliniek hebben als dat we
nu al zien in onze diermodellen.”

Info
 Gilson International
www.gilson.com
 Expertisecentrum ENCORE
www.erasmusmc.nl/encore
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FARMACEUTISCHE ANALYSE

Een groeiend portfolio
van ‘medical need’
producten
ACE Pharmaceuticals in Zeewolde ontwikkelt, produceert en verkoopt geneesmiddelen waar behoefte (‘medical need’) aan is voor met name kleine patiëntengroepen
of specifieke indicaties. Door de vindingrijkheid van het bedrijf krijgen geneesmiddelen een nieuwe kans en kunnen patiënten adequaat behandeld worden.

D

oor ‘verweesde’ geneesmiddelen op de markt te
houden vult ACE Pharmaceuticals de niche die
andere spelers –de grote farmaceuten,
de producenten van generieke medicijnen en de talloze biotech startups–
laten liggen. Twee weesgeneesmiddelen zijn zelf ontwikkeld, op basis
van de werkzame stof: Malacef, een
intraveneus artesunaat-preparaat voor

Anton Braker, hoofd laboratorium bij ACE Pharmaceuticals, demonstreert de door Beun-De Ronde geleverde
Raman-spectrometer bij de identificatie van binnenkomende grondstoffen.
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de behandeling van ernstige malaria
en Levamisol (merknaam: Elmisol),
een middel voor de behandeling van
nefrotisch syndroom, een zeldzame
nierafwijking. Voor beide geneesmiddelen lopen klinische onderzoeken.
Het kan ook gaan om bestaande geneesmiddelen waar de registratiehouder geen brood meer in ziet, bijvoorbeeld omdat de markt voor dat bedrijf
te klein is, of omdat de portfolio wordt
opgeschud. Hierbij zijn het niet zelden de patiënten zelf of het College
ter Bevordering van Geneesmiddelen
(CBG) die ACE vragen het product
over te nemen.
Steeds meer partijen weten ACE Pharmaceuticals te vinden als er problemen zijn of dreigen met de beschikbaarheid van medisch noodzakelijke
geneesmiddelen. Illustratief is het
recente voorbeeld van ACEMAP als
tijdelijke vervanging van Semap, de
geregistreerde merknaam voor het
krachtige antipsychoticum penfluridol. Een tweede voorbeeld is DiAdreson-F aquosum, een middel voor
de behandeling van acute lymfatische
leukemie bij kinderen, dat door MSD
van de markt werd gehaald. Het CBG
vond vanwege ‘medical need’ dat de registratie niet kon worden ingetrokken.
ACE is benaderd om het product over
te nemen en in de markt te houden.
Niet zelden past ACE Pharmaceuticals
de registratie aan, omdat het middel
in bijvoorbeeld een andere dosering

of toedieningsvorm, of zelfs voor een
andere toepassing, kansrijk is. Zo
heeft het bedrijf recentelijk een 12,5
µg tablet ontwikkeld voor Cytomel
(een hormoon dat wordt geslikt bij
verlaagde schildklierfunctie). De 25
µg tablet is er al langer, maar er bleek
behoefte bij patiënten aan een lagere
dosering.
Ofschoon de registratie nog niet is afgerond mag de farmaceut uit Zeewolde de 12,5 µg tablet toch al leveren. Dat
heeft te maken met regelgeving die
uitzonderingen gemaakt voor ‘medical need’ situaties. ACE apotheek mag
niet-geregistreerde geneesmiddelen
rechtstreeks aan andere apotheken leveren als collegiale bereiding

Nieuwbouw
Momenteel wordt het farmaceutisch
complex uitgebreid en verbouwd. De
enorme verbouwing heeft ook impact
op de werkzaamheden in het lab. Uitbreiding is nodig om ruimte te bieden
aan recent verworven nieuwe producten en voor uitbreiding van capaciteit
voor ontwikkeling, verpakken, productie en laboratorium. Met de aankoop in 2010 van een naburig pand is
de start gegeven voor de ingrijpende
verbouwing die meer kantoorruimte
moet bieden voor de inmiddels ruim
40 man personeel en meer werkoppervlak voor magazijn, productie en
laboratorium. Ook is de inrichting op
de schop genomen, waarbij er begin
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Openen van de verpakking is niet nodig met Raman-spectrometrie; door vergelijking met een database met referentiespectra is
direct duidelijk of de betreffende grondstof in de verpakking zit.

zomer 2013, als de nieuwbouw gereed
is, een farmaceutische complex is dat
zowel qua GMP- als logistieke eisen
optimaal voldoet.
Per maand voert het laboratorium zo’n
800 analyses van grondstoffen, excipients (zoals bind- en vulmiddelen),
‘in proces’ controles’ (IPC’s), vrijgaven
en houdbaarheidsmonsters uit. “Omdat we kleine charges produceren, veel
verschillende producten maken, is
het werk van de analisten zeer afwisselend: je bent niet weken bezig met
hetzelfde product. Soms zijn we zelfs
meer tijd kwijt met het wisselen van
het product op de analyse-apparatuur
dan met de werkelijke analyse!”, vertelt Anton Braker, hoofd van het laboratorium. De ‘in proces’ controles’ en
analyses van het eindproduct vinden
plaats op basis van de gevalideerde analysevoorschriften; veel HPLC- en UVwerk. Dat geldt ook voor de excipients,
waarbij wordt geanalyseerd op identiteit (altijd double identity check).
Een verhaal apart zijn de verplichte
houdbaarheidsstudies. “Je bent verplicht om van een nieuw product of
een nieuwe formulering de eerste drie
batches te volgen in houdbaarheid.
Daarbij moet je enkele keren per jaar
meten of het gehalte juist is, en ook
andere eigenschappen bepalen als
vochtgehalte, hardheid en kleur tot
aan 5 jaar. Daarnaast doen we voor
bestaande producten on-going stabiliteitsonderzoek.”

Raman aan de poort
Met de nieuwbouw gaat er wel wat
veranderen voor de controle van de inkomende goederen. Ligt het magazijn
nu nog pal naast het lab, in de nieuwe
situatie is dat minuten lopen. ACE
Pharmaceuticals heeft hierop geanticipeerd met de aanschaf van een draagbare Raman-spectrometer, de TruScan
RM van Thermo Scientific, geleverd
door Beun-De Ronde. Ingangscontrole kan nu plaatsvinden ‘aan de poort’.
“Inkomende grondstoffen analyseren
we altijd volgens in huis geldende regel van double identity check; één van
de vaste testen is ID. Nadeel van die
aanpak is dat je de verpakking open
moet maken, fysiek een monster nemen, naar het lab brengen en een spectrum opnemen. Dat vergelijk je vervolgens met een referentiestandaard.
Dat zou erg omslachtig worden met
de grotere afstand tussen lab en inkomende goederen.”
Met Raman –zo blijkt inmiddels uit de
praktijkervaring– ligt dat heel anders.
“Je kunt door de verpakking heen meten. Door koppeling met een database
van referentiespectra (de 4500 af-fabriek hebben we aangevuld met spectra van alle grondstoffen die we de afgelopen twee jaar hebben ingeklaard)
heb je direct ter plekke uitsluitsel of
je te maken hebt met de grondstof die
op het etiket staat. Het grote voordeel
is dat ACE een snelle, efficiënte eerste
ingangscontrole organiseert waar-

door een snelle doorstroom naar het
magazijn is te realiseren. Wachten op
de volledige analyse kan dan in het
magazijn. Voordeel is dat ook nietanalytisch geschoolde mensen de meting kunnen uitvoeren. Het apparaat
kent geen twijfel: het is ‘pass’ als het
goed is; in alle andere gevallen, ook
bij verontreinigingen of afbraak van
het product, toont het display ‘fail’. Bij
een ‘fail’ kan een operator besluiten
de scan te herhalen, of kan een analist
een referentiebibliotheek doorzoeken
om de grondstof te identificeren”, aldus Anton Braker.
De draagbare Raman-spectrometer zal
ook voor andere toepassingen worden
ingezet. “Bij grote partijen komt het
wel eens voor dat we het verpakken
uitbesteden. Als de ingepakte medicijnen terugkomen wil (moet!) je toch
checken of de juiste tabletten in de
verpakking zitten. Dat kan dan heel
eenvoudig door de Raman-spectrometer tegen de blister aan te houden, en
dan is het gewoon weer een kwestie
van ‘fail or pass’.”

Info
 Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl
 ACE Pharmaceuticals
www.ace-pharm.nl
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Slimme Multi sensor voor
veilige gasdetectie en meer
De DVLS3 Simply, Smart Sensor signaleert een eventuele waterstoflekkage tijdig en accuraat en maakt zo
het gebruik van waterstof als draaggas in het lab een stuk veiliger.
Laboratoria die waterstof gebruiken
als draaggas hebben een betrouwbare methode nodig om lekken te detecteren. Waterstof wordt beschouwd
als het beste draaggas in gaschromatografie, maar het heeft ook een
zeer belangrijk nadeel: waterstof is
een explosief gas. Een onopgemerkt
lek, ontstaan door een gebroken ko-

lom of een lekkende verbinding, kan
leiden tot een explosie in de GC-oven
en daardoor gevaar voor mens en apparatuur veroorzaken.
De DVLS3 Simply, Smart Sensor signaleert een eventueel waterstoflekkage tijdig en accuraat. Door het continu
monitoren van de waterstofconcentratie in de GC-oven en het automatisch
overschakelen naar een alternatief
draaggas, voorkomt de DVLS3 Simply,
Smart Sensor ieder veiligheidsrisico.
De DVLS3 Simply, Smart Sensor genereert een optisch en akoestisch
alarmsignaal en stuurt een SMSalarm voor mobiele apparatuur.
Het ontwerp van de control-unit is
geschikt is voor alle GC-merken en
maakt het mogelijk om meerdere
sensoren te combineren, met een
maximum van vier stuks; bijvoorbeeld door vier waterstofsensoren
aan te sluiten voor meerdere GC’s of
meerdere sensoren op één GC.
Er is keuze uit sensoren voor het meten van temperatuur, barometerdruk,
niveau (vloeistof) en waterstof. Ook
een waterstoflekzoeker behoort tot
de mogelijkheden.

Alles voor het labwater
online
Bestellen via webshop.veoliawaterst.nl levert een korting van 2 % op alle bestelde
producten.

Bestellen bij Veolia Water Solutions & Technologies van de meeste ELGA LabWater
consumables en accessoires als softeners,
RO-systemen and UV-systemen kan nu ook
via de webshop: webshop.veoliawaterst.nl.
Naast het gemak van eenvoudig bestellen
levert dit een korting op van 2 % op de bestelde producten. Bovendien helpt u Veolia
om duurzamer te werken.
Snel een kijkje nemen dus!
Veolia Water Solutions & Technologies

webshop.veoliawaterst.nl
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Betrouwbaar opslagbeheer van biologische
monsters
Het NEO Sample Management System van BioSampling Systems biedt compleet en betrouwbaar opslagbeheer van biologische monsters (-80 °C).
Het NEO Sample Management System van BioSampling Systems is ontworpen voor kleine tot middelgrote laboratoria en ziekenhuizen, die steeds vaker te maken krijgen met toenemende
druk op de tijd en productiviteit. Het systeem biedt compleet en
betrouwbaar opslagbeheer van biologische monsters (-80 °C).
De NEO geautomatiseerde liquid handling robot helpt bij het
overbrengen van laboratoriummonsters van de primaire buizen
naar secundaire buizen en platen. De NEO Plaat 96, met de
geïntegreerde 2D barcode en RFID, garandeert samen met de
NEO Manager (software) traceerbaarheid en het efficiënt opvra-

gen uit de biobank, met behulp van een positieve identificatie
methodologie.
Typische toepassingen waar het NEO Sample Management System tot zijn recht komt zijn
klinische labs, serumbanken, bloedbanken, navelstrengbloed, diagnostiek,
drugscentra, biotechnische,
veterinaire omgeving en
testlaboratoria voor voedselkwaliteit en -veiligheid.
Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl
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Repeterend
pipetteren

Registreer nu uw Retsch-apparaat

Zonder kracht uit te hoeven oefenen heb je met
de Distriman van Gilson
een repeterende pipetteeroplossing die uitblinkt in accuratesse,
precisie en betrouwbaarheid.

Op www.my.retsch.nl vindt de gebruiker van Retsch-apparatuur
vijf goede redenen om zijn of haar toestel(len) te registreren.
Om klanten een optimale dienst na-verkoop te garanderen, wil
Retsch zoveel mogelijk informatie verzamelen over de klant, het
gebruikte Retsch-apparaat en de toepassing waarvoor het wordt
ingezet.
In ruil voor registratie mag de klant het volgende verwachten:
• Bij de eerste registratie van elk apparaat stelt Retsch een
USB-stick samen met alle interessante, relevante informatie
over het geregistreerde toestel: handleidingen, applicatie-bijdragen, documentatie, links naar het apparaat en brancherelevante informatie op de Retsch-website.
• Gaat het om een nieuwe machine, dan komt Retsch langs
voor een kostenloze inbedrijfname en training.
• Voor een gebruikte machine voorziet Retsch in een gratis inspectiebezoek.
• Het op de hoogte houden van alle relevante nieuwtjes, publicaties en bijeenkomsten via de nieuwsbrief.
• Kans op een tablet-PC: tot eind 2012 gaat Retsch op zoek
naar de oudste Retsch-machine die nog in dienst is bij de
eindgebruikers.

De Distriman kwaliteits repeteerpipet
heeft de volgende
kenmerken:
• Geen compromissen, geen benaderingen.
• Geen tabellen lezen en geen conversies maken. Alleen het volume is voldoende.
• Meer ruimte en efﬁciënter werken; drie Distritips vervangen zes spuiten.
• Maakt een einde aan tijdverslindende navullingen.
• Robuust, zoals gebruikelijk bij Gilson.
Nieuwsgierig naar deze repeterende pipetteeroplossing? Neem dan snel contact op met Gilson en test de Distriman zelf uit.

Snel naar www.my.retsch.nl en registreren!
Retsch Benelux

www.retsch.nl

Gilson International

sales-nl@gilson.com

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.
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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

www.beunderonde-ls.nl
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Top of the bill MS op 60 cm
De SCION Single- en Triple quadrupole massaspectrometers
biedt de gebruiker uitgebreide oplossingen voor de meest veeleisende gaschromatografie toepassingen.
Met een breedte van slechts 60 cm neemt de SCION 436GCMS ongekend weinig tafelruimte in. Dit hangt samen met het
gebruik van een innovatieve ionisatiebron en een gepatenteerde ‘lensvrije’ en dubbelgebogen ionenbaan (enkelvoudig bij de
Single Quadrupole) die ook nog eens een extra grote gevoeligheid met zich meebrengen.
Kenmerken SCION Single Quadrupole MS en Triple Quadrupole MS:
• Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden.
• Eenvoudige en minder tunen vanwege het lensvrij ontwerp.
• De verwarmde inerte ionenbron vereist minder frequente
schoonmaak.
• De Q0 (90° gebogen) vermindert de doorgang van de matrix
en andere ongewenst neutrale componenten en zorgt voor
een actieve focussing van de ionen. Resultaat: minder chemische ruis en maximale gevoeligheid.
• Binnen 40 minuten op vacuüm en operationeel in combinatie
met de hoge capaciteit turbopomp.

Extra kenmerken
voor de Triple
Quadrupole MS:
• Innovatieve
180° collision
cel (Q2). Mede
hierdoor krijgt
de Scion haar
compacte formaat en wordt
maximale fragmentatie verkregen. Dit resulteert in een buitengewone gevoeligheid.
• Eenvoudige MRM methode-ontwikkeling vanwege ‘Compound
Based Scanning’.
• Door de hoge capaciteit van de turbopomp ongeëvenaarde
NCI-performance.
Bruker

www.bruker.nl
www.scionhasarrived.com

Zeven van grotere hoeveelheden
De zeefmachine AS450 basic is een
economische oplossing voor het zeven van grotere hoeveelheden, tot
wel 15 kg.
De AS450 basic is een voordelige
oplossing voor gebruikers die behoefte hebben aan een zeefmachine voor grotere hoeveelheden
droog materiaal met betrouwbare
en reproduceerbare resultaten. De
zeefmachine is geschikt voor het
zeven van hoeveelheden tot 15 kg,
kan gebruikt worden in combinatie
met analysezeven tot een diameter
van 450 mm en beslaat een meetbereik van 25 micron tot 125 mm.
De tijd en de amplitude worden digitaal ingesteld, waardoor de reproduceerbaarheid van het zeefproces
is gewaarborgd. Voor aanvullende
eisen als een kalibratiecertificaat,

het nat zeven of de verwerking tot
25 kg monster materiaal staat de
AS450 control ter beschikking.
Voordelen van de AS450 basic zeefmachine:
• Efﬁciënte
elektromagnetische
aandrijving met 3D-beweging.
• Digitale instelling van tijd en amplitude.
• Geschikt voor droog- en natzeven.
• Uitstekende scheidingsrendement,
zelfs met korte zeefduur.
• Tot 11 fracties in een zeefopstelling.
• Mobiel bedieningspaneel voor
comfortabel gebruik.
• Eenvoudige bediening, ergonomisch ontwerp, onderhoudsvrij.
Retsch Benelux

www.retsch.nl
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LABORATORIUMINRICHTING

Op zoek naar de
optimale coating in
vernieuwd applicatielab
Stahl in Waalwijk ontwikkelt en produceert hoogkwalitatieve coatings
voor leer. In het onlangs geopende ‘Global Center of Excellence for Performance Leathers’ wordt in nauw overleg met de klant de toe te passen
coating bepaald en getest. René van Dongen, application manager ‘Leather
Finish Division’, ziet er talloze toepassingen voorbij komen.

E

en beetje leren autostoel
krijgt heel wat te verduren
en er is fabrikanten dan ook
veel aan gelegen om het leer

René van Dongen, application manager ‘Leather Finish
Division’ bij Stahl bij één van zestien nieuwe werkplekken. Achter hem de ladenkast met coatingproducten die op het leer kunnen worden gebracht.
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zo goed mogelijk te beschermen tegen
externe invloeden. Water, vuil, koffie,
diesel, zonlicht, spijkerbroeken die afgeven op een lichte bekleding, je kunt
het zo gek niet bedenken of het wordt
wel gevraagd. Stahl ontwikkelt en
produceert coatings die onder andere
aan dit soort eisen voldoen. Maar er is
meer. De coating op het leer mag niet
te veel kreuken of knikken en daarbij
moet de coating (in veel gevallen een
mengsel van wel vijf, zes producten)
ook nog eens zijn performance behouden in de profielen en kleuren die
de dynamiek van de mode (ja, ook bij
auto-interieurs) voorschrijft. Eigenschappen die overigens uitgebreid
worden getest in het aanpalende testlaboratorium, waar tal van fysische en
chemische (duur)testen worden uitgevoerd.
In het applicatielaboratorium van
Stahl in Waalwijk komen vraag en
aanbod samen. Klanten van over de
hele wereld, veel uit de auto-industrie,
maar ook uit onder andere de schoenen-, textiel- en meubelindustrie, bepalen in nauwe samenwerking met
applicatietechnici wat de beste coating
is voor hun toepassing. René van Dongen, application manager ‘Leather Finish Division’, legt uit hoe dat proces
in zijn werk gaat. “Uitgangspunt is
het leer dat de klant voor ogen heeft
voor de toepassing, en de wensen en
eisen die daarbij horen. Die verta-

len wij in de spec’s voor de coating,
waarbij we enerzijds putten uit ons
bestaande productassortiment en anderzijds R&D aan het werk zetten om
nieuwe te ontwikkelen. Vervolgens
testen we op kleine schaal –niet meer
dan een lapje van het leer– hoe het
zich gedraagt en na eventuele aanpassing produceren we een partij van enkele kilo’s. Daarmee testen we verder
op grotere schaal, en als dat ook goed
uitvalt, gaan we er mee naar de klant,
of beter gezegd: de klant komt hier
naar toe. Hier kunnen ze ongestoord
werken en zien ze ook meteen nieuwe
dingen, doen inspiratie op.”

Visitekaartje
De klanten komen sinds enkele maanden in een binnen tien weken compleet gerenoveerde en opnieuw ingerichte ruimte. Meer dan 1000 vierkante
meter die twee functies verenigt. Ten
eerste de machinale uitvoering van het
hele proces van leerverwerking, vanaf
het ontharen van de –doorgaans–
koeienhuiden tot aan het kleuren en
het drukken van de profielen. Ten
tweede het handmatig bewerken van
de geproduceerde stukken leer met de
ontwikkelde coating en het uitvoeren
van testen.
“Het ‘Global Center of Excellence for
Performance Leathers’ ziet er heel anders uit dan het applicatielab zoals
we dat ruim twintig jaar in dezelfde
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Stahlite
Stahlite is een recent bij Stahl ontwikkelde technologie die het mogelijk maakt om het gewicht van het
bewerkte leer met 30 tot 40 % te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte en de uitstraling van het materiaal. Aanvankelijk ontwikkeld
voor de vliegtuigindustrie, waar iedere gram minder
gewicht zwaar telt, heeft de technologie ook zijn intrede gedaan in de auto-industrie, waar tot nu toe
dunner leer tot verminderde prestaties leidde. Dat
is niet het geval bij Stahlite, dat bovendien efficiënt
en milieuvriendelijk is te produceren: in een kortere
productietijd, met minder water, minder energie en
minder chemische processen.

S+B heeft met de levering van zestien werkplekken
aanmerkelijk bijgedragen aan de nette en overzichtelijke uitstraling van het onlangs geopende ‘Global
Center of Excellence for Performance Leathers’ bij
Stahl in Waalwijk.

ruimte hebben gerund; het is nu echt
een visitekaartje richting onze klanten. Het gros van de machines voor
de productie van het leer volgens de
spec’s van onze klanten is gemoderniseerd. Je vindt er dezelfde machines als
in leerproductiebedrijven, alleen maken wij veel kleinere series. De nieuwe
werktafels voor het handmatig aanbrengen van de coatings versterken
de nette, up-to-date en meer georganiseerde uitstraling.”, aldus René van
Dongen.

Zestien werkplekken
Met de door S+B geleverde tafels en
ladenkasten zijn zestien werkplekken
gerealiseerd: twaalf vaste, medewerkereigen plekken , vier open plekken
en twee plekken die alleen worden
gebruikt voor het kleuren. “Bij iedere
werkplek hoort een afsluitbare ladenkast waaruit de benodigde producten,
voorzien van de naam van de medewerker, kunnen worden gepakt. Heel
anders dan de oude situatie waarbij in
het midden tussen de tafels een schap
stond met de producten erop. Daar
stonden soms wel zes mensen aan te
werken (drie aan iedere kant), waarbij iedereen greep wat hij nodig had
en het soms een heel zoekwerk was
om de juiste fles te vinden. Om maar
niet te spreken van het af en toe moeten lastigvallen van je collega en het
niet duidelijk hebben van de verant-

woordelijkheid voor het opruimen en
netjes houden van de werktafels. Nu
heeft iedereen aan de vaste tafels zijn
eigen producten en is zelf, als enige,
verantwoordelijk voor het op orde
houden van de werkplek en de voorraad in de kast. En het werkt! Je ziet,
buiten de werktafels, nergens meer
producten slingeren, en aan het eind
van de dag zijn de werplekken netjes
opgeruimd.”
De vier open werkplekken zijn bedoeld voor de technici die minder
frequent in Waalwijk zijn. René van
Dongen legt uit: “Zodra in ons lab een
project is afgerond, wordt het coatingproces op grote schaal geïmplementeerd bij de klant. Hier is het leeuwendeel van het werk al gedaan, maar
door andere klimaatomstandigheden
(vochtiger, hogere temperaturen) kunnen er toch afwijkingen ontstaan. Dit
proces wordt derhalve intensief begeleid door onze technici, die soms wel
maanden per project van huis zijn. Als
ze naar Waalwijk komen sturen ze via
de mail een lijst met producten die ze
nodig hebben, en dan zetten wij dat
klaar.”

Kennisoverdracht
De applicatietechnici hebben een
zeldzame combinatie van kennis van
leerbewerking en van de eigenschappen van de chemicaliën die in de coatings worden verwerkt. “Eigenschap-

pen kunnen met elkaar conflicteren;
mengsels kunnen zich anders gaan
gedragen. En ook is er een enorme
variatie in de productie en afwerking
van het leer, waarbij dezelfde coating
in verschillende omstandigheden
heel anders kan uitvallen. Dat onder
de knie krijgen lukt je alleen maar in
de praktijk. We leiden dan ook veel
mensen op in Waalwijk, niet alleen
onze eigen technici, maar ook mensen
van buiten Stahl. Mensen die je vaak
weer terugziet als klant of die bij ons
komen solliciteren. Want zo’n mooi
applicatielab voor de leerverwerkende
industrie vind je nergens anders ter
wereld!”

Info
 S+B
www.splusb.nl
 Stahl
www.stahl.com
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AUTOMATISERING

Missie geslaagd
met automatisering
vitamine B1-B6
monstervoorbereiding
Star-MDC uit Rotterdam is er in geslaagd het uitgebreide monstervoorbereidingstraject voor de HPLC-bepaling van vitamine B1-B6 volledig te
automatiseren. Voor zover bekend is het hiermee het eerste lab ter wereld
dat de efficiency bij deze lastige bepaling zo ver heeft verbeterd. Labmanager Jan Lous verwacht binnenkort veel bezoek van collega-labs.

‘Operational excellence’, onder die
noemer vinden bij Star Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) alle procesmatige verbeteringen plaats. “Standaardiseren en automatiseren helpt
ons om snellere doorlooptijden te realiseren, handwerk tot een minimum
te beperken en de kostprijs per bepaling omlaag te brengen”, zo schetst Jan
Lous de missie van het lab dat jaarlijks
zo’n 4 miljoen eerstelijns analyses uitvoert en 450.000 bepalingen voor de
eigen trombosedienst. “We streven er

Inkijkje in het laboratorium van Star-MDC, dat jaarlijks
zo’n 4 miljoen eerstelijns analyses uitvoert en 450.000
bepalingen voor de eigen trombosedienst.
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naar om monsters zoveel mogelijk op
de dag van binnenkomst af te werken
en een uitslag terug te koppelen naar
de aanvrager”, aldus de laboratorium
manager.
Veel te winnen wat dat betreft is er
met het zo duidelijk mogelijk in kaart
hebben van de monsterstroom. “Zo
konden we bij bloedafname van twee
naar één EDTA-buisje door een extra
sorteermachine in onze hematologie-workflow in te passen. Omwille
van het op dezelfde dag rapporteren
moesten de twee buisjes worden opgesplitst. Nu kan de sorteermachine halverwege bepalen of die ene buis nog
op die andere werkplekken terecht
moet komen. Een simpele maatregel
die een flinke besparing oplevert en de
werkwijze versimpelt, niet alleen in het
lab maar ook bij de prikposten.”
Sinds enkele jaren werkt Lous met leanmethodieken, die met name de logistiek in het lab hebben verbeterd. “Het
lab is sterk gerobotiseerd met lopende
banden. Op een bepaald moment merkten we dat de monsterontvangst een
bottleneck was. Monsters kwamen op
heel verschillende manieren binnen; er
vonden afwijkende zaken plaats. Toepassing van lean-methodologie heeft
er toe geleid dat alles wat standaard
is meegaat in de flow; alle afwijkende

monsters worden verwerkt door een
‘dedicated’ medewerker.

Steeds meer vitamine
Waar het gros van de aanvragen een
jaarlijkse stijging laat zien van tussen
de 3 en 5 procent, namen de analyses
van vitamines de afgelopen jaren met
30 tot wel 50 procent toe. “Voortschrijdende inzichten leren dat vitaminedeficiëntie in verband kan worden
gebracht met tal van symptomen. Reden waarom huisartsen steeds vaker
de gehaltes van vitamines als B1-B6,
B12 en D willen checken. Aanvankelijk
kregen we voor B1-B6 zo weinig aanvragen dat we die door andere, meer
gespecialiseerde laboratoria lieten
analyseren. Op een bepaald moment,
zo’n 5 jaar geleden, werden het er zoveel dat het rendabel werd om deze
analyse zelf uit te voeren. Maar het
heeft wel even geduurd voordat we die
op de rit hadden. Het is een lastige methode met veel voorbewerkingstappen
die voorafgaan aan de uiteindelijke
HPLC-analyse. We zijn bijna een jaar
bezig geweest om de test gevalideerd
te krijgen, en dat is voor onze begrippen erg lang. Het meten met HPLC
vergt wel wat tuning; ook de correlatie
met andere laboratoria was een hele
opgave: soms was B1 goed en B6 niet,
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dan weer andersom. Waarop je dacht:
doet het andere lab het wel goed? En
het ontbreekt aan een gouden standaard, wat het er allemaal niet gemakkelijker op maakt.”

Automatisering B1-B6
Na validatie van de methode konden
per dag 60 monsters worden gedraaid.
Al snel was dat te weinig, waarna een
extra systeem is geïnstalleerd waar een
tweede analist een extra voorbewerkingsrun op kon draaien. “Het werk
werd daarmee nog intensiever. Als
je dat een hele week doet, krijg je gewoon RSI-klachten. Het zijn heel veel
manuele handelingen waarbij je ook
nog eens heel geconcentreerd moest
werken. Dat vonden we niet meer van
deze tijd, waarop we het besluit hebben genomen om de voorbewerking te
automatiseren.”
Een zoektocht naar kant-en-klare oplossingen leverde geen resultaat. “Ik
vond dat wel vreemd. Ik denk dat alleen al in Nederland zo’n 50 laboratoria de B1-B6 bepaling ook uitvoeren;
wereldwijd zijn er dat er snel duizenden! We zijn tenslotte uitgekomen bij
Da Vinci Laboratory Solutions die op
basis van het Gerstel Maestro/MPS
systeem de automatiseringsoplossing
heeft gerealiseerd. Gerstel had die
aanvraag ook nog nooit gehad, maar
heeft op hetzelfde platform wel oplossingen gerealiseerd voor vitamine D
en immunosupressiva.”

ontwikkeld voor 15 flesjes tegelijk”,
vertelt Jan Lous.
Het systeem is erg gebaat bij de softwareschil die de verschillende modules aanstuurt, waaronder de robot en
de centrifuge, en de werking op elkaar
afstemt. “We hebben nu een systeem
dat bijna volgens de continuous flow
gedachte werkt. Je kunt een kleine
serie van 15 monsters inzetten. Zodra
die klaar zijn voor injectie in de HPLC
kan de monstervoorbewerking van de
volgende 15 beginnen.”

Mengen en centrifugeren

Optimalisering

Het lastigst waren de meng- en centrifugestappen te automatiseren.
“Centrifugeren gekoppeld aan liquid
handling vergt het uiterste van het
systeem voor het geautomatiseerd
laden van de centrifuge en het eruit
halen van de buizen. Andere stappen
zijn meer standaard, maar die moeten
wel erg nauwkeurig verlopen, want je
hebt het over exacte incubatietijden
in gekoelde omgeving. Schudden,
vortexen, het correct weghalen van de
scheidingslaag vergt een minutieuze
besturing. Ook apart is dat bepaalde
verbindingen reactief zijn onder licht,
dus een aantal stappen moeten in het
donker plaatsvinden. Hiervoor heeft
Da Vinci een aparte incubator/mixer

Een spannend proces was de validatie van de geautomatiseerde werkwijze aan de handmatige. “Het door
de robot opgewerkte materiaal moet
hetzelfde opleveren als bij handmatig verwerking. Daarna neemt de
autosampler van het HPLC-systeem
het over. In de aanloop van de implementatie zijn door de technici van Da
Vinci al kleine verbeteringen in het
softwareprogramma
aangebracht.
Maar door de complexiteit zie je toch
afwijkingen en dan is het een kwestie
van zoeken waar de crux ligt. Die optimaliseringslag is uiteindelijk gemaakt
met kleine aanpassingen van het protocol, waarna de validatie succesvol is
verlopen.”

Jan Lous, manager laboratorium bij Star-MDC, met op de achtergrond het door Da Vinci Laboratory
Solutions geïmplementeerde Gerstel automatiseringssysteem voor de monstervoorbewerking van
vitamine B1-B6.

Meer capaciteit
Waar de handmatige monstervoorbewerking een halve dag kostte, is dat
nu teruggebracht naar een paar uur:
in verband met de vaste tijden voor
de verschillende incubatiestappen
kan dat niet veel korter. Theoretisch
kunnen met één geautomatiseerd
systeem 218 monsters per dag worden
verwerkt. Heel wat meer dan de 60 die
handmatig werden gehaald. “Maar
omdat we nu veel minder hands-on
tijd hebben is de arbeidstijd teruggebracht van 1,6 fte naar 0,5 fte. Er blijft
werk in zitten, maar het is anders werk
en je kunt tussendoor andere taken
uitvoeren. Tevreden analisten en ook
en tevreden management, want deze
investering hebben we binnen twee
jaar terugverdiend, een stuk sneller
dan de drie tot uiterlijk vier jaar terugverdientijd die vandaag de dag voor
dergelijke projecten wordt geëist.”

Info
 Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
 Star-MDC
www.star-mcd.nl
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Committed to
Your Success
We‘ve got the analytical
technologies to deliver great
results
LC-MS
GC-MS
MALDI-MS
FT-MS
ICP-MS
LC- and GC-Systems
Contact us for more details
and a system demonstration!
www.bruker.com/ms

Applied Analytical
Food Safety
Environmental Testing
Forensics
Product Control
Pesticide Screening
Doping/Drugs of Abuse
Screening
Polyaromatic Hydrocarbon
Analysis (PAH)
Petroleomics
Polymer Analysis

Life Science
Research

Innovation with Integrity
Product Overview LS-CAM 2012_190x277.indd 1
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Proteomics
Metabolomics
Lipidomics
Clinical Research

Pharmaceutical and
Chemistry Applications
BioPharma Quality Control
Chemistry Support
Compass OpenAccess System Support
Drug Metabolite Identification
Drug and Metabolite Tissue Distribution
Product and Process Control
Food/Environmental/Forensics

GC/LC/MS-Systems
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Configureren volstaat bij
deze LIMS
Matrix, een door Autoscribe ontwikkeld LIMS systeem, maakt programmeren overbodig. Alleen configureren
is nodig.
Matrix is een door Autoscribe ontwikkeld LIMS systeem voor gebruik binnen verschillende laboratoria. Matrix
systemen zijn schaalbaar en worden
gebruikt binnen onder andere de chemische, medische, biotechnische en
farmaceutische industrie waarbij het
aantal gebruikers varieert vanaf 1 tot
meer dan 100.
Matrix biedt alle basisfuncties
die binnen laboratoria nodig zijn
voor het beheren van alle monsterinformatie en het volgen van
de stadia die een monster binnen
een laboratoria doorloopt. Voorbeelden van de basisfuncties zijn:
registratie, ontvangst en voorbereiding van monsters, de planning
van de apparatuur en analisten,
analyse, validatie, goedkeuring,
rapportage en archivering.
Voor een optimaal gebruik be-

Gemotoriseerde
repeteerpipet

schikt Matrix over zowel een Windowsals webinterface. Matrix-systemen zijn
ontworpen voor verandering en kennen
geen lange en complexe installaties.
Door de configuratie tools kan het systeem op een eenvoudige manier worden ontworpen en gewijzigd om te allen tijde te voldoen aan de analytische
wensen.
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

De Gilson Repetman elektronische, gemotoriseerde
repeteerpipet is ideaal voor
routine toepassingen.
De Repetman is een comfortabele repeteerpipet, die keer
op keer betrouwbare prestaties levert. Dat kan door de volgende kenmerken:
• Ergonomisch design.
• Weinig kracht nodig.
• Gemotoriseerd.
• Eén hand nodig.
• Automatische tipindentiﬁcatie.
• Groot LCD-scherm.
• Auto Power off.
• Hoge productiviteit,voor bijna alle standaard tips geschikt.
Wil je de Gilson Repetman uitproberen?
Neem dan contact op met Gilson.
Gilson International

sales-nl@gilson.com

Gelijktijdige bepaling van halogenen en zwavel
Metrohm introduceert combustion ionchromatografie (CIC), een
volledig geautomatiseerd systeem voor de gelijktijdige bepaling
van halogenen en zwavel in vaste en vloeibare matrices.

ven, polymeren, vlamvertragers, textiel, speciale chemicaliën,
katalysatoren en allerlei afval.

Met combustion ionchromatografie (CIC) kan in tegenstelling
tot alternatieve methoden de concentratie van verschillende
halogenen afzonderlijk worden bepaald. CIC is hierdoor ideaal
voor routinematige analyses van de meest uiteenlopende monsters omdat geen specifieke voorkennis van de monstermatrix
nodig is. Dit levert aanmerkelijke besparingen op in kosten voor
de ontwikkeling van een nieuwe methode.
CIC wordt aanbevolen voor de kwaliteitscontrole van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. Bovendien is de volledig geautomatiseerde methode geschikt voor eenvoudige controle van de naleving van de relevante wetten en normen op
het gebied van milieu (bijvoorbeeld DIN EN 228, IEC 60502-1,
RoHS en WEEE). Zo is de bepaling van halogenen en zwavel
mogelijk in bijvoorbeeld brandstoffen, smeermiddelen, additie-

www.metrohm.nl

Metrohm Applikon

2012 #18 | 33

LV18.indd 33

21-11-2012 11:54:53

AANRADERS

Printer voor
laboratoriumlabels

Geautomatiseerde analyse van
TOC en TN

Met de BBP33 labelprinter van Brady kan
iedereen op eenvoudige wijze laboratoriumlabels printen voor vriezer, vloeibare
stikstof, histologie en nog veel meer.

De range TOC/TN-analysers
Analytik Jena zijn geschikt
voor volledige oxidatie bij
950 ºC of 1500 ºC.

Met de BBP33 kan een groot aantal labeltypes, -afmetingen en -materialen worden
geprint. De Smart Cell-technologie in de
printmaterialen zorgt ervoor dat de labels
automatisch worden ingesteld. Automatische kalibratie zorgt ervoor dat er correct

Analytik Jena biedt met de
Multi N/C Series een breed
bereik aan instrumenten
voor de geautomatiseerde
analyse van totaal organische koolstof en totaal stikstof. Deze TOC/TN-analysers
koppelen selectiviteit betrouwbaarheid en gevoeligheid aan een groot dynamisch bereik.
De deels gepatenteerde technologie
in deze detectoren biedt een meetsysteem met een ongekende bedrijfszekerheid en stabiliteit.
Belangrijkste kenmerken.
• Flexibel: ze zijn geschikt voor de bepaling van TOC, NPOC, TIC, POC en
TNb.
• Betrouwbaar: volledige oxidatie
vindt plaats bij 950 ºC of 1500 ºC
voor TOC/TN-meting.
• Gevoelig: TOC-meting zonder katalysator met UV-persulfaat oxidatie kan
tot 2 ppb.

wordt geprint vanaf het eerste label op de
rol. Het is dus niet nodig om testlabels te
printen of complexe configuraties in te stellen. De BBP33 labelprinter bespaart daarmee zowel tijd als labels.
De automatische labelinstelling en de mogelijkheid om snel van materiaal te wisselen, zorgen voor gebruiksvriendelijke en
probleemloos printen. Er is geen uitgebreide training nodig om de printer te kunnen
gebruiken of om de materialen te kunnen
vervangen. Dankzij het intuïtieve ontwerp
kan iedereen er meteen aan de slag.
De beschikbaarheid van een groot aantal
labeltypes en materialen voor verschillende laboratoriumtoepassingen alsmede de
mogelijkheid om labels op maat te maken
biedt optimale flexibiliteit. Eén printer dekt
alle labeling behoeften.
Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl
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• Efﬁciënt: analyse van TOC en TN
vindt gelijktijdig plaats.
• Groot dynamisch bereik: het instrument is breed inzetbaar, van sporenanalyse tot sterk verontreinigde
monsters. Ook hoge zoutconcentraties. vormen geen enkel probleem.
• Efﬁciënt: met het directe pneumatische injectiesysteem zonder
septum kunnen ook monsters, die
deeltjes bevatten, zonder verstoppingsgevaar volledig en betrouwbaar
geanalyseerd worden.
Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

Gratis maal- of zeeftest
Haal alles uit uw maal- of zeeftoepassing door gebruik te maken van de
expertise van Retsch.
Als onderdeel van haar professionele klantondersteuning biedt Retsch
klanten een individueel advies bij het
zoeken naar een optimale oplossing
voor maal- of zeeftoepassingen. Hiervoor verwerkt het testlaboratorium
kosteloos een aantal monsters. Het
resultaat daarvan wordt verwerkt in
een rapport met een aantal aanbevelingen.
De procedure is eenvoudig. Na invullen van een online vragenlijst ontvangt
de klant een mail met een PDF, die

kan worden uitgeprint. Dit printje kan
vervolgens met de monsters naar het
testlaboratorium worden opgestuurd.
Retsch Benelux

www.retsch.nl
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LC-MS platform voor multi-target screening in
voeding
PesticideScreener is een
compleet LC-MS platform
voor multi-target screening in
voeding. De meting van een
groeiend aantal pesticiden,
waarbij steeds lagere detectiegrenzen worden vereist,
vraagt om methoden als hoge
resolutie massaspectrometrie.
Bruker heeft een pesticide database met inmiddels al meer
dan 700 pesticiden die volgens de Europese SANCO regelgeving zijn getest. In combinatie met ultrahoge resolutie massaspectrometrie levert
dit de PesticideScreener: een
krachtige en complete UHPLCMS oplossing voor het screenen naar vrijwel alle pesticiden in voedingsmiddelen. De
PesticideScreener biedt een
breed en betrouwbaar multitarget platform voor de labo-

ratoria die werkzaam zijn op
het gebied van de voedselveiligheid. Het aantal targets is
in principe ongelimiteerd.
De PesticideScreener maakt
gebruik van full scan, hoog-resolutie en accurate massadata voor detectie, bevestiging
en kwantificering. Belangrijke
kenmerken daarbij zijn een
hoge gevoeligheid (ppb level),
een grote robuustheid (ook
bij gebruik van complexe matrices) en een zeer lage rapportage van vals-positieve resultaten.
De PesticideScreener bestaat
uit een volledig geconfigureerd
UHPLC-systeem (inclusief methoden), de maXis Impact, een
benchtop ultrahoog-resolutie
QTOF
massaspectrometer,
de krachtige TargetAnalysis
software en een hoogwaardige bibliotheek met meer dan
700 componenten. Gegevens

over de retentietijden, accurate massa, adduct informatie, isotooppatronen en fragmenten zijn bijgesloten. Qua
prestaties wordt voldaan aan
de eisen van Europese regelgeving (SANCO).
Het gebruiksgemak, de mogelijkheid tot data analyse
achteraf en het eenvoudig

toevoegen van componenten,
maakt de PesticideScreener
tot het ideale platform voor
multi-target screening voor
elk laboratorium dat actief is
in de voedselveiligheid en gerelateerde applicaties.
Bruker

www.bruker.nl

Centrifuge voor klinische toepassingen
De Sigma 4-5L centrifuge is speciaal ontworpen voor uitzwaai
rotoren en snelheden tot 4.700 rpm.
Binnen de klinische laboratoria ontstaat steeds meer behoefte
aan een hoge monsterdoorvoer. Sigma heeft daar met de nieuwe 4-5L laboratoriumcentrifuge perfect op ingespeeld. Zo is er
ruimte voor maximaal 144 bloedbuizen. De nieuwe motor van
deze centrifuge genereert meer kracht voor het snel opbouwen van de snelheid. Door de geoptimaliseerde luchtcirculatie
wordt de rotor efficiënter gekoeld en is geluidsniveau laag.
De Sigma 4-5L is speciaal ontworpen voor uitzwaai rotoren
en snelheden tot 4.700 rpm. Omdat het deksel wordt ondersteund door gasveren en de sluiting gemotoriseerd is, gaat het
openen en sluiten licht en eenvoudig. Wanneer de run beëindigd is klinkt een (uitschakelbaar) signaal. Zo kan direct de
volgende run worden ingezet. Voor celsedimentatie kan de
centrifuge op zeer lage snelheden draaien met een nauwkeu-

righeid van +/- 1 tpm.
De aantrekkelijk geprijsde Sigma 4-5L is verkrijgbaar met verschillende rotoren voor 1,5 ml reactievaatjes, bloedbuizen, microtiterplaten en 650 ml centrifugebuizen.
Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl
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Meten van de
korrelgrootte:
niet voor één
gat gevangen
Permanente monitoring van de korrelgroootteverdeling bij
grondstoffen, tussenproducten en afgewerkte producten is
noodzakelijk voor een constante kwaliteit. Hiervoor is een keur
aan meettechnieken beschikbaar.
Natuurlijke of geproduceerde materialen komen
vaak in gedispergeerde vorm voor. Dat wil zeggen
dat ze samengesteld zijn uit deeltjes met verschillende vorm en/of grootte. De deeltjesgrootteverdeling (de verschillende hoeveelheden met een bepaalde korrelgrootte) is verantwoordelijk voor een aantal
belangrijke fysische en chemische eigenschappen,
zoals mechanische bulkeigenschappen, specifiek oppervlak, smaak, mengbaarheid, geleidbaarheid en
filtratie-eigenschappen.

Meetmethodes
De keuze voor een bepaalde methode hangt in de
eerste plaats af van de dispersietoestand, de fijnheidsgraad van het product. Naast optische en fysische technieken is er een grote verscheidenheid aan
zeeftechnieken, variërend van handmatig zeven tot
gesofisticeerde luchtstraalzeving.

Zeefanalyse
De oudste en bekendste techniek is het zeven, waarbij deeltjes mechanisch worden gescheiden door
middel van een doorlaatbare zeefplaat of zeefdoek
met bekende poriegrootte en –vorm (vierkant, rond,
langwerpig). De deeltjes worden, afhankelijk van de
gekozen methode in horizontale en/of verticale beweging gebracht, waardoor een relatieve beweging
van de deeltjes ten opzichte van de zeef ontstaat.
Afhankelijk van hun grootte, kunnen de deeltjes al
dan niet door de mazen van de zeef gaan. Op deze
manier kan een redelijk breed spectrum eenvoudig
en snel geanalyseerd worden.
De waarschijnlijkheid voor deeltjes om door de zeefmazen te gaan, hangt af van de verhouding van het
deeltje tot de openingen, de oriëntatie van het deel36 |
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Enkelvoudige fractiebepaling met
luchtstraalzeving.

tje en het aantal keren dat het deeltje zich kan vergelijken met de maasopening. Met andere woorden, de
beweging van de zeef en de duur van de zeefbeweging spelen in dit verband ook mee. De volgende vijf
zeeftechnieken spelen ieder voor zich op hun eigen
wijze met die parameters.
Handmatig zeven
Tegenwoordig wordt handzeven nagenoeg alleen
nog toegepast, wanneer er geen elektriciteit voorhanden is, bijvoorbeeld voor een snelle on-site controle van over- en undersize.
In moderne laboratoria daarentegen, is het van belang dat de meetparameters, zoals zeefduur en amplitude of snelheid reproduceerbaar worden toegepast en uitgevoerd. De voorkeur gaat dan ook uit
naar het gebruik van machines, waarmee die parameters digitaal instelbaar zijn.
Mechanisch 3D-zeven
Bij de zogenaamde werpzeven worden de deeltjes
onderworpen aan een driedimensionale beweging
(op en neer in verticale zin en heen en weer in horizontale richting), zodanig dat de korrels zich met
alle mogelijke raakvlakken kunnen vergelijken met
de zeefmazen. Men spreekt ook over trilzeven: de
zeeftoren wordt met behulp van een elektromagnetische aandrijving in beweging gebracht.
In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van
water om de deeltjes beter door de zeefmazen te helpen (voornamelijk in het fijnere bereik), maar meestal gebeurt 3D-zeven op droge monsters.
Digitale instelling en opvolging van zowel amplitude als zeefduur zijn een waarborg voor nauwkeurige, betrouwbare resultaten. Deze parameters zijn bij

2012 #18

21-11-2012 11:54:58

AT YOUR SERVICE

Mechanisch 3D-zeven.

Mechanisch horizontaal

Mechanisch horizontaal ze-

zeven.

ven met verticale puls.

bepaalde types van apparaten dan ook kalibreerbaar.
Mechanisch horizontaal zeven
Bij het 2D-zeven maakt de zeeftoren alleen een roterende beweging in het horizontale vlak, waardoor de
deeltjes als het ware rollen over het zeefdoek. Deze
techniek wordt meestal gebruikt bij langwerpige
of vezelige of afgeplatte materialen, waarvan men
vooral de lengte van de korrels wil bepalen.
Mechanisch horizontaal zeven met verticale puls
Bij de tap-zeeftechniek wordt mechanische invloed
in twee richtingen op de analysezeven uitgeoefend:
aanvullend op de roterende beweging met 280 toeren, helpt de hamerende beweging met 150 slagen
per minuut de deeltjes om door de zeefopeningen te
gaan. Deze combinatie van zeefbewegingen bootst
de handzeving na. Het aantal rotaties en slagen is
onafhankelijk van het stroomnet, zodat de resultaten wereldwijd vergelijkbaar zijn.
Enkelvoudige fractiebepaling met luchtstraalzeving
Bij deze techniek wordt slechts één zeef per analysestap gebruikt, om een scheiding te maken tussen
de deeltjes die groter of kleiner zijn dan de zeefmazen, de zogenaamde over- en undersize. De meest
voorkomende methode is de luchtstraalzeving,
waarbij er met behulp van de onderdruk van een
stofzuiger in combinatie met de werveling van de
aangezogen buitenlucht, agglomeraten worden gebroken en de enkelvoudige deeltjes door de mazen
van de zeef gewerkt worden. Vooral in het fijnere bereik, waar traditioneel 3D-zeven onvoldoende efficient is, biedt deze techniek een goede oplossing.

Optische technieken
De belangrijkste optische technieken voor het analyseren van deeltjesgrootte zijn laserdiffractie en digitale beeldverweking.
Laserdiffractie
Bij laserdiffractie wordt de lichtintensiteit van een
afgebogen laserstraal gemeten. De buigingshoek
van deze straal is namelijk afhankelijk van de grootte van de deeltjes in het monster. De gemeten inten-

siteit onder een bepaalde hoek maakt het mogelijk
om de korrelgrootte in te schatten.
Digitale beeldverwerking

Aan de hand van digitale foto’s, automatisch genomen in zeer hoge frequentie, terwijl het monster
voorbij de camera’s komt, kan een computer naast de
vorm (rondheid/hoekigheid, langwerpigheid) alle
afmetingen (lengte, breedte, diagonaal) van ieder
deeltjes bepalen en gebruiken om te classificeren.

Fysische testen
Deeltjes met verschillende grootte (en vorm), vertonen een verschillende sedimentatiesnelheid, dat
had George Stokes al midden 19e
eeuw ontdekt. Deze eigenschap
kan dus benut worden wanneer
men de korrelgrootteverdeling
wenst te bepalen van fijne producten in een vloeistof: men doseert de concentratie aan product
na een bepaalde vaste tijd. Om de
bezinking te versnellen, kan eventueel een centrifuge ingeschakeld worden.

Info
 Retsch Benelux
www.retsch.nl
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Your Power for Health

Light Up Your Research
Real Time PCR Microplaten

Compatibel met de LightCycler 480 van Roche
®

Maximaal signaal intensiteit dankzij witkleuring
Afsluitbaar met castrips of zelfklevend folie
Vrij van detecteerbare DNase, RNase, humaan DNA,
Pyrogeenvrij

The registered trademarks of the mentioned manufacturers belong to the above mentioned companies.

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

PCR-NL-NL-1.indd 1
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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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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Flinke korting op VICI Jour
Safety producten
Als exclusieve Nederlandse distributeur van
VICI levert Da Vinci
Laboratory Solutions de
VICI Valco of VICI Jour
producten. Profiteer nu
van de herfstactie en
bestel de nieuwste VICI
Jour Safety producten
met een korting die kan
oplopen tot 20 %.
Ontvang 15% korting op
de eerste bestelling VICI
Jour Safety producten
per brief, fax of e-mail
en een gratis gevulde
snoeppot. De actiecode
is 2012HE-01. Op bestellingen via de webshop
http://shop.davinci-ls.com krijgt u zelfs 20 % korting op
uw eerste bestelling en een gratis gevulde snoeppot. De actiecode is dan 2012HE-02. De actie is geldig tot en met 19 december
2012.
Kijk snel op de website voor de actievoorwaarden.

De Büchi Rotavapor
R-3 brengt u terug
naar de basis van
rotatieverdampen,
zonder compromis in
kwaliteit en veiligheid. De rotatieverdamper heeft een
manuele lift met
eindstop. De kolf kan
met één beweging
eenvoudig in en
uit het bad gehaald
worden. Het verwarmingsbad heeft een
temperatuurbereik
van 20 °C tot 95 °C en
is digitaal in te stellen en af te lezen.
De normale prijs is € 1.995, maar voor deze demomodellen betaalt u slechts € 1.596. De rotatieverdamper
is tevens verkrijgbaar in combinatie met vacuümpomp en
controller. Vraag naar de mogelijkheden!

Da Vinci Laboratory Solutions

Büchi Labortechnik

www.davinci-ls.com

www.buchi.nl

Watersysteem voor de helft van de prijs
In verband met het vernieuwen
van de demosystemen biedt Veolia
Water Solutions & Technologies de
Option S15 van Elga aan met
50 % korting.
De Option produceert algemeen
laboratorium water vanuit drinkwater; de kwaliteit is gelijk of
beter dan gedestilleerd water. Er
is geen ontharder nodig; dit instrument is uitgevoerd met de modernste high-flux thin film composite non-cellulose omgekeerde
osmosemembraan met een doorstroming van 15 liter/uur bij 15
ºC. De unieke zuiveringscartridge dient voor het verwijderen van
anorganische onzuiverheden. Door meerdere meetcellen is er een

ce

0-12 16:17

Verkoop demovoorraad
rotatieverdampers

continue controle van de waterkwaliteit, die af te lezen is op het
grafische display. Door de automatische niveauregeling wordt het
gezuiverde water op het juiste moment in de tank aangevuld. Dit
geef veel bedieningscomfort. De ingebouwde drukverhogingspomp zorgt voor een constante werkdruk op het RO-membraan,
waardoor een maximale productiecapaciteit gegarandeerd wordt.
Het systeem vereist minimaal onderhoud en hoeft niet te worden
ontkalkt.
Voedingswater tot een druk van 2 bar kan worden verwerkt, waarbij de maximale dagelijkse productie 360 liter is. Het geproduceerde water heeft een geleiding van 0,1-1µS/cm (1-10 MW-cm ) bij
25 ° C, een TOC van < 30 ppb en de pH is effectief neutraal.
Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl
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Een goede opslag is
niet eenvoudig

Snelst mogelijke
concentratie en drogen

SALM EN KIPP monsteridentiﬁcatie en opslag
Complete systemen voor het betrouwbaar identiﬁceren, traceren en
opslaan van uw laboratoriummonsters.
- etiketten voor vriezer en vloeibare stikstof - gecodeerde buizen - RFID
voor ultra lage temperaturen - software - scanners - etikettenprinters
- LIMS koppeling - sample management systeem - uitverdeel robot energiezuinige vriezers en koelkasten - efﬁciënte indeelsystemen -

Maak een afspraak maakt met één van onze specialisten, en u
weet direct wat voor uw laboratorium de mogelijkheden zijn.
Op onze website vindt u de laatste noviteiten op het gebied van
monsteridentiﬁcatie en opslag.

Salm en Kipp BV Tel. +31(0)346 26 90 94 Fax +31(0)346 26 48 14 www.salmenkipp.nl info@salm-en-kipp.nl
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Pipetman G starterkit met
25 % korting
Gilson heeft de promotie van de
Pipetman G kits verlengd tot 31
december 2012. Sla dit jaar nog
uw slag en pak die 25 % korting!
Pipetman G Starterkits bieden
een eersteklas pipetteercomfort
met de bekend robuustheid en
accuratesse van Pipetman.
Pipetman G Starterkit
wordt nu aangeboden van
€ 559 voor slechts € 419,25.
De microvolumekit is er voor
€ 483,75.

Tien halen, zeven betalen
Bij aanschaf van tien
Towerpacks, betaalt
u er tot 31 december
2012 slechts zeven,
en u ontvangt er
drie gratis reloadboxen bij.
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.
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.

Gilson International

Gilson International

sales-nl@gilson.com

sales-nl@gilson.com

Genuine Greiner t-shirts!
Greiner Bio-One heeft nog t-shirts over. Dus, doe(n) j(ulli)e binnenkort nog mee aan een sportevenement, vraag dan snel de
allerlaatste shirtjes aan.
Beschikbaar zijn nog:
• dames XL:
7 stuks
• dames L:
8 stuks
• dames M:
9 stuks
• heren M:
5 stuks
Het merk is Fruit of the Loom, dus prima kwaliteit. Damesmodellen ‘ladies fit’ valt een maat kleiner; bij de heren is het ‘regular fit’.

Gekoelde microcentrifuge in
de aanbieding

Bestel snel, want op = op!

De Sigma 1-14K is een volwaardige tafelcentrifuge met koeling,
maar dan in een microverpakking. Deze mooi geconstrueerde
centrifuge neemt dus weinig ruimte in. Desondanks kunt u toch
24 buisjes van 1,5 tot 2,2 ml afdraaien. Omdat de Sigma 1-14K in alle
stilte haar werk doet, blijft het aangenaam werken op het lab.
Tot 15 december 2012 kost deze
centrifuge inclusief aluminium
rotor slechts € 2.950. Normaal is
dat € 4.023, dus u krijgt een korting van meer dan 25 %.

Greiner Bio-One

Salm en Kipp

info@nl.gbo.com

www.salmenkipp.nl
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Salm en Kipp Eindejaarsactie 2012
Er is veel voordeel te behalen voor snelle beslissers! Dit betekent
een aantrekkelijke korting op laboratoriumcentrifuges, broedstoven en droogovens. Ook hebben we 20 % korting op het kweekpakket en het microbiologie-pakket en nog veel meer! Acties zijn
geldig tot eind december 2012.

.nl

Interesse? Download de
eindejaarsactie flyer op de
website.

ACTIE!

www.salmenkipp.nl
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AGENDA
Laat nu uw
zeeftoestel
herkalibreren

Symposium on High-Performance-Liquid-

De focus ligt hierbij op het creëren van een

Phase Separations and Related Techniques’

efficiënte doorstroming in het proces, zodat

plaats. Het programma is opgebouwd rond

enkel waarde wordt gecreëerd voor de klant.

drie thema’s: HYPERformance LC, High-im-

In deze cursus van Avans+ kunt u kennis-

De regelmatige

pact LC en HPLC-MS.

maken met de principes en de verschillende

herkalibratie

Profiteer nog tot 1 maart 2013 van een early

facetten van Lean management (5S, verbe-

van zeefma-

bird fee.

tercycli, voorraadbeheer, root cause analysis).
U krijgt methodieken aangeboden die u in

chines is niet
www.hplc2013.org

alleen een

staat stellen om Lean management op een
pragmatische wijze toe te passen binnen uw

onderdeel van

Laborama 2013

eigen laboratorium.

de meetmethoden volgens ISO9000 (en volgende), maar

Op 14 en

dinggevenden, projectleiders, kwaliteitsfunc-

ook een essentiële basis voor nauwkeurige

15 maart

tionarissen en betrokkenen bij de implemen-

en reproduceerbare resultaten. Dat is de

2013

tatie van Lean management op het laborato-

reden waarom Retsch speciale aandacht

vindt de

rium. Kosten zijn € 995.

schenkt aan de kalibratie van analysezeven

volgende

Startdata zijn 24 januari 2013, 25 april 2013

en zeeftoestellen. Na herkalibratie van hun

Laborama

en 12 september 2013.

zeeftoestel ontvangt u een certificaat dat u

plaats, in

in staat stelt om de reproduceerbaarheid van

Brussels

de korrelgrootte-analyses te waarborgen.

Kart Expo

In de eerste weken van december organiseert

in Groot-Bijgaarden. Exposanten vanuit

Retsch een campagne voor de kalibratie van

LabVision zijn: Büchi Labortechnik, Gilson

de volgende zeeftoestellen:

International, Salm en Kipp en Veolia Water

Pipetteren: een vak
apart!

• AS200 Control

Solutions & Technologies.

Vooral nieuwe, maar ook ervaren mensen op

• AS300 Control

De organisatie meldt dat in 2013 de focus zal

de werkvloer hebben problemen met pipet-

• AS400 Control

liggen op diagnostica en biotechnologie.

teren. Daar brengt Gilson al jaren met succes

de controle op

• AS200 jet

De tweedaagse cursus is bedoeld voor lei-

www.avansplus.nl

een oplossing voor door het organiseren van
www.laborama.be

Deze dienst houdt in dat we bij u ter plaatse
langskomen om:
• Het apparaat te inspecteren op de techni-

de pipetteer optimalisatie training.
Door de pipetteer optimalisatie training te

Pittcon 2013

sche toestand.

volgen kan je je pipetteertechnieken verbeteren en de focus op kwaliteitsverbeteringen
vergroten. In de training komt onder andere

• Kalibratie en controle van de functionali-

aan de orde:

teiten van de machine uit te voeren.

• De werking van de pipet.

• Een nieuwe teststicker aan te brengen en

• Welke pipet voor welke applicatie.

een inspectiecertificaat af te leveren.

• Hoe op een juiste manier de pipet te gebruiken.

Kostprijs voor deze service is : € 360.

Het Pennsylvania Convention Center in
Philadelphia is van 17 tot en met 21 maart

Wenst u van deze service gebruik te maken,

voor de eerste maal het decor van de Pittcon.

neem dan snel contact op met Retsch.

Naast de op moment van schrijven al meer

S

• Onderhoud van de pipet, wat kun je zelf
doen?
• Voorkom door een juist gebruik van de
pipet RSI-gerelateerde klachten.

dan 800 exposanten zit deze happening
info@retsch.nl

boordevol met conferenties, short courses,

In deze korte cursus wordt aandacht besteed

info@retsch.be

technical sessions en nog veel meer.

aan alle aspecten die invloed hebben op het
accuraat en precies werken met pipetten. Na

HPLC2013
Amsterdam

www.pittcon.org

het volgen van de cursus kunnen de deelnemers een betere inschatting maken van

Lean voor laboratoria

welke techniek ze bij verschillende applica-

Van 16 juni
tot en met

Binnen laboratoria wordt Lean management

Deze cursus wordt op de werkvloer gegeven.

20 juni vindt

steeds meer toegepast. Lean management

Vraag naar het cursusprogramma en een

in de Am-

heeft als doel het primaire proces, inclusief

aanvraagformulier.

sterdam RAI

ondersteunende processen en ruimten, in te

de 39-ste editie plaats van het ‘International

richten op het voorkomen van verspillingen.
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ties moeten toepassen.

sales-nl@gilson.com
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Slimme Multi Sensor voor veilige gasdetectie en meer
Met de DVLS3 Simply, Smart Sensor staat er niets meer in de weg om
over te schakelen naar het gebruik van waterstof als draaggas voor een
GC analyse. De Simply, Smart Sensor signaleert een waterstoflek tijdig en
accuraat en meldt dit via een optisch, akoestisch en SMS alarmsignaal.
Automatisch wordt dan omgeschakeld naar het ‘veilige’ gas.

Volg ons op:

Door het unieke design van de control-unit is het mogelijk om meerdere
sensoren te combineren, met een maximum van vier stuks. Er is keuze
uit onder andere sensoren voor het meten van temperatuur, barometerdruk, niveau en waterstof. Ook een waterstoflekzoeker behoort tot de
mogelijkheden.

Da Vinci Laboratory Solutions BV
Postbus 12103
3004 GC Rotterdam
T 010 258 1870
F 010 258 1879

Meer informatie? Bel Da Vinci Laboratory Solutions op 010-258 1870 of
stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com.

E solutions@davinci-ls.com

Boosting laboratory efficiency

www.davinci-ls.com
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“Snelle

kwalitatieve/
kwantitatieve element
analyse
(ook in lastige matrices)”
Edwin van Trigt,
Beun - De Ronde Analytisch & Proces

•
•
•
•

Analyseert niet destructief alle elementen van Natrium tot Uranium
Breed inzetbaar en geschikt voor zowel vaste stoffen, vloeistoffen en poeders
Lage detectie grenzen vanwege speciale optiek
Betrouwbare resultaten door de geavanceerde software en technologie van Rigaku

www.beunderonde-ap.nl
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facebook.com/beunderonde
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