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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 watersto� ek tijdig en 
accuraat en meldt dit via een optisch, akoestisch en SMS alarmsignaal. 
Automatisch wordt dan omgeschakeld naar het ‘veilige’ gas.

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, barometer-
druk, niveau en waterstof. Ook een watersto� ekzoeker behoort tot de 
mogelijkheden.

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

Da Vinci Laboratory Solutions BV

Postbus 12103

3004 GC Rotterdam

 T 010 258 1870

 F 010 258 1879

 E solutions@davinci-ls.com

 I www.davinci-ls.com
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REDACTIONEEL

Met deze alweer negentiende editie van LabVision hebben we de vijf jaar gehaald! Daarvoor wil ik 
iedereen bedanken. Als eerste de lezers: de leuke reacties van jullie geven ons extra motivatie om 
LabVision te maken. Diezelfde lezers zijn ook de mensen die hun laboratoriumverhaal in LabVi-
sion vertellen. Iedereen die wij spreken is uitermate enthousiast, gedreven en dat is nou net de 
dobber waar de laboratoriumbranche op drijft!

Daarnaast wil ik alle medewerkers, collega’s van de deelnemende bedrijven bedanken want 
zonder jullie goede ideeën en een constante stroom aan nieuws hadden we nooit zover kunnen 
komen. Samen hebben we bewezen dat samenwerken tussen bedrijven, die soms deels concur-
renten van elkaar zijn, goed mogelijk is. We helpen elkaar waar mogelijk, zetten gezamenlijk 
stappen onder de paraplu van LabVision. LabVision is een samenwerkingsverband van meerdere, 
op dit moment twaalf bedrijven. We staan altijd open voor nieuwe, gemotiveerde deelnemers die 
LabVision op een nog hoger plan willen brengen.

Naast de vormgevers, de drukkers en de postbezorgers die het mogelijk maken het fysieke tijd-
schrift tot in uw postvak te brengen, ook een woord van dank aan onze consciëntieuze webredac-
trice die de door haar ontworpen website www.labvision.nl uiterst professioneel beheert.
Als laatste wil ik onze hoofdredacteur bedanken. Hij zorgt ervoor dat iedereen doet wat hij moet 
doen en op het juiste moment inlevert. En reist ook nog het hele land door om mensen in hun 
laboratoria (lezers!) te interviewen en daar een mooi inhoudelijk verhaal van te maken. LabVision 
is  hiermee een vakblad voor laboratoriummedewerkers door laboratoriummedewerkers pur sang.

Ofschoon wij vanuit de bedrijven en de redactie al veel lezers spreken, blijven wij ook benieuwd 
naar jullie mening over LabVision. Wat zouden jullie graag terugzien in ons magazine? Missen 
jullie dingen? Zijn er onderwerpen die interessant zijn om in een artikel te verwerken? Willen jul-
lie vertellen over je eigen onderzoek?

Stuur jullie ideeën en commentaar naar uwmeningtelt@labvsion.nl. Met jullie input gaan we aan de 
slag om de volgende vijf jaar vol te maken!

Harald Hilbelink, Voorzitter LabVision

Vijf jaar 

“Uw snelle Multi Element
analyzer voor productie of 
laboratorium.”

Edwin van Trigt,
Beun - De Ronde Analytisch & Proces
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Eurofi ns neemt LZV over
Laboratorium Zeeuws-Vlaan-
deren (LZV) is overgenomen 
door de Eurofi ns Group, die 
wereldwijd al 190 laboratoria 
in bedrijf heeft. Het Zeeuwse 
bedrijf is gespecialiseerd in 
laboratoriumonderzoek voor 
de agrarische sector. Eurofi ns 
wil verder groeien in land-
bouwkundige analyses en 
wil van LZV het centrum van 
landbouwkundige analyses 
maken in de Benelux en daar-
naast verder groeien op het 
gebied van gewasbescher-
mingsmiddelen in Nederland 
en België.
LZV heeft in totaal 120 me-
dewerkers. Daarvan zijn er 
90 werkzaam in Graauw. 
Daarnaast werken 30 men-
sen voor Altic in Dronten, dat 
medio 2012 door LZV werd 
overgenomen. Vorig jaar nog  
breidde LZV in Graauw zijn 
bedrijfsruimte uit van 1800 
naar 3600 vierkante meter. 
LZV werd in 1991 opgericht 
door Jos Heijens, die ook na 
de overname directeur van 
het laboratorium blijft.

Brochure petrochemi-
sche analyzers
Met de 
komst van 
de nieuwe 
Scion GC’s 
heeft Bru-
ker haar 
petroche-
mische 
analyzers op dit nieuwe plat-
form overgezet. Sommige 
analyzers kunnen nu met de 
ruimtebesparende 436-GC 
uitgeleverd worden.
Vraag de brochure aan via 
088-1122700 of stuur een 
mail naar govert.schroder@
bruker.nl

Drie gratis gidsen voor 
petrochemische-, water- en 
milieu-analyses
Metrohm Applikon heeft een drietal 
praktische en informatieve gidsen 
uitgebracht, die gratis bij het bedrijf 
verkrijgbaar zijn.

Petrochemische analyses
Ruwe olie bestaat uit minstens 500 verschillen-
de componenten. Voor de analyse van de aard-
olie en afgeleide producten zijn veel standaar-
den opgesteld. De gids geeft antwoord geeft op 
de volgende vragen: 
•  Welke standaarden worden wereldwijd ge-

bruikt?
•  Welke methoden voor welke parameters? 
•  Hoe te handelen bij een bepaalde matrix? 
• On-line versus at-line oplossingen.

Water analyses: drinkwater, oppervlakte wa-
ter, afvalwater
Vandaag de dag zijn zo’n 1700 stoff en te de-
tecteren in water. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie heeft richtlijnen opgesteld voor on-

geveer 200 stoff en. 
Metrohm heeft een 
overzicht gemaakt 
dat snel antwoord 
geeft op de volgende 
vragen: 
•  Welke standaarden 

worden wereldwijd gebruikt?
•  Welke methoden voor welke parameters? 
•  Hoe te handelen bij een bepaalde matrix? 
•  On-line versus at-line oplossingen.

Milieu analyses (water, grond en lucht) 
In deze gids wordt een overzicht gegeven van 
de  technieken ionchromatografi e, potentiome-
trie en elektrochemie en de inzetbaarheid voor 
de analyse van de meest uiteenlopende compo-
nenten. Er worden voorbeelden genoemd voor 
de analyses op het lab en on-line. 

Alle drie de gidsen zijn gratis op te vragen. Dit kan 
door een mailtje te sturen naar info@metrohm.nl

petrochemische-, water- en 

geveer 200 stoff en. 
Metrohm heeft een 
overzicht gemaakt 
dat snel antwoord 
geeft op de volgende 
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Betere voorbereid op 
toekomstige epidemieën

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en 
het Erasmus MC hebben ontdekt hoe een nieuw 
coronavirus, dat bij mensen dodelijke infecties 
veroorzaakt, de cel binnendringt. De onderzoe-
kers identifi ceerden het ‘receptor’-eiwit op het 
oppervlak van de cel waar het virus aan bindt 
om de cel binnen te dringen. Deze ontdekking 
is een belangrijke stap voor het ontwikkelen 
van interventiestrategieën. De resultaten ver-
schenen onlangs in Nature. Het nieuwe virus, 
het humaan coronavirus-EMC, lijkt op het Ara-
bisch schiereiland van dieren naar mensen over 
te springen. “De ontdekking van de receptor is 
essentieel om het ziektebeeld en de versprei-
ding van het virus te begrijpen”, vertelt Berend 
Jan Bosch, viroloog aan de Faculteit Diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht. “Het kan 
ook helpen om de dierlijke bron op te sporen. 
Daarnaast kunnen we nu ook op zoek gaan naar 
geneesmiddelen die de binding van het virus 
aan de receptor blokkeren”, aldus Bart Haag-

mans, viroloog van het Erasmus MC. Tot nu toe 
raakten veertien mensen geïnfecteerd met het 
EMC-virus; de helft daarvan overleed. “Hoe-
wel het aantal ziektegevallen tot nu toe beperkt 
bleef, is het belangrijk om het virus diepgaand 
te onderzoeken, ter voorbereiding op eventuele 
toenemende verspreiding en om expertise op 
te bouwen voor het bestrijden van toekomstige 
coronavirussen”, zegt Bosch. “Deze virussen 
zijn wijdverbreid in het dierenrijk en blijven 
terugkomen in de menselijke populatie. De 
SARS-epidemie, die in 2002 vanuit China de 
wereld overtrok, is hier een indringend voor-
beeld van.” Wetenschappers van de faculteit 
Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht 
en het Erasmus MC werkten in dit onderzoek 
samen met onderzoeksgroepen in Duitsland en 
Zwitserland. “Door de expertises van deze on-
derzoeksgroepen te bundelen, konden we heel 
snel na de ontdekking van het virus de receptor 
identifi ceren”, aldus Haagmans.
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Geld voor microscoop
Biochemicus prof. Roland 
Brock van de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen heeft een 
NWO-subsidie van 448.000 
euro ontvangen voor de aan-
schaf van een zeer gevoelige 
microscoop. De subsidie komt 
uit het programma ‘NWO-
middelgroot’. Brock doet 
samen met onderzoekers 
uit het Nijmegen Centre for 
Molecular Life Sciences en uit 
Canada onderzoek naar de 
moleculaire organisatie van 
cellen bij processen zoals het 
uitzaaien van tumorcellen, 
het opwekken van energie en 
de wijze waarop nieuwe me-
dicijnen hun doel bereiken. 
Om het samenspel van be-
weging en reactie van deze 
moleculen te kunnen ontra-
felen, is een heel gevoelige 
confocale microscoop nodig, 
waarmee de beweging van 
de moleculen gevolgd kan 
worden.

Blijf op de hoogte
Door in te schrijven voor de 
nieuwsbrief van Da Vinci 
Laboratory Solutions (DVLS) 
blijft men op de hoogte van 
productont-
wikkelingen, 
nieuwe appli-
caties, promo-
ties voor ver-
bruiksartikelen 
en komende 
evenementen 
zoals webinars, 
conferen-
ties en beurzen. Ga naar de
website 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

ICP-MS nog gevoeliger
De Bruker ICP-MS technologie is verder ver-
fi jnd om aan de toenemende eisen van de labo-
ratoria te kunnen blijven voldoen. De Bruker 
aurora M90 blijft het werkpaard voor het routi-
ne laboratorium. Met 1 miljoen counts per ppb 
behoort de M90 al bij de gevoeligste ICP-MS 
is zijn soort. In aanvulling op de aurora M90 
biedt Bruker nu een tweede model, de aurora 
Elite, die nog een stap verder gaat in gevoelig-
heid. Bruker garandeert voor de aurora Elite 1,5 
miljoen counts per ppb. Voor menige toepas-
sing is dan geen sector MS meer nodig.

www.bruker.com

Krekelhaarsensor spreekt 
tot de verbeelding
Eén van de tien highlights van het afgelopen 
jaar, in technologie die geïnspireerd is door de 
natuur. Zo omschrijft het journal ‘Bioinspirati-
on & Biomimetics’ een paper van onderzoekers 
van het MESA+ Instituut voor Nanotechnolo-
gie van de Universiteit Twente. De publicatie 
beschrijft nieuwe technologie om stromingspa-
tronen te meten met sensoren. Inspiratiebron: 
de haartjes op het achterlijf van een krekel.
Een krekel is in staat om zijn belagers scherp 
waar te nemen dankzij gevoelige haartjes op de 
uitsteeksels, cerci, op zijn achterlijf. Via lucht-
stroming krijgt het beestje informatie over de 
locatie van de belager en de richting waarin die 
zich beweegt. Kun je dit principe ook gebrui-
ken om een nieuw soort ‘camera’ te maken om 
stromingspatronen waar te nemen in plaats 
van de stroming te meten in één punt, vroe-
gen de UT-onderzoekers zich af. Zij bootsen 
de krekelhaartjes na met microtechnologie. 
Het eigenlijke haartje is gemaakt van een soort 
epoxy, en wordt bevestigd op een fl exibel opge-
hangen plaatje. Dat fungeert als condensator, 
waarvan de capaciteit varieert door de bewe-
ging: meet die variatie en je hebt informatie 
over de beweging. Met een heel veld, array, van 
deze haartjes is het mogelijk om patronen in de 
stroming waar te nemen zoals je ook complete 
afb eeldingen van pixels kunt waarnemen op de 
chip van een fotocamera.
Vervolgens is het de kunst om elk haartje af-
zonderlijk te kunnen afl ezen. Hiervoor zijn 
verschillende opties onderzocht. Frequency 

Division Multiplexing (FDM) biedt de grootste 
voordelen: er is onderweg geen vertraging van 
het gemeten signaal, er is geen probleem met 
de synchronisatie van alle sensoren en het ar-
ray van sensoren is probleemloos uit te breiden 
zonder dat de prestaties worden beïnvloed. 
Ook de benodigde hardware is minder com-
plex dan bij andere technieken. De onderzoe-
kers voorzien dat de sensoren en de hardware 
op termijn eenvoudig zijn te integreren. Zo 
ontstaat dan een ‘camera’ die stromingspatro-
nen waarneemt, bijvoorbeeld ook toepasbaar 
in bewegingsdetectie voor robots.
Het onderzoek van Ahmad Dagamseh en zijn 
collega’s is uitgevoerd in de groep Transdu-
cer Science and Technology, geleid door prof 
Gijs Krijnen. De groep maakt deel uit van het 
MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van de 
UT. 

www.utwente.nl/mesaplus
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43,5 miljoen euro voor 
Chemelot Campus
De provincie Limburg inves-
teert bovenop de eerdere € 
55 miljoen nog eens € 43,5 
miljoen in de Chemelot Cam-
pus in Sittard-Geleen. Sinds 
de oprichting van de campus 
zijn er 57 kennisintensieve 
bedrijven gevestigd. De pro-
vincie is samen met DSM en 
Universiteit Maastricht/Maas-
tricht UMC+ oprichter en 
aandeelhouder van de cam-
pus. Doel van de campus is 
het aantal kenniswerkers tot 
2020 met 1000 mensen te la-
ten groeien tot 2200.

Alliantie Metrohm en 
FOSS
Metrohm is een strategische 
samenwerking met het Deen-
se FOSS aangegaan. Deze sa-
menwerking betekent dat de 
exclusieve vertegenwoordi-
ging van FOSS-NIR systemen 
in de chemie, petrochemie, 
farmacie en milieu-analyse 
door Metrohm wordt overge-
nomen. Door de samenwer-
king breidt Metrohm haar 
producten portfolio uit met 
reagentiavrije analyses (opti-
sche methoden) voor het la-
boratorium en in industriële 
procesanalyses.
FOSS NIRSystems, Inc. wordt 
een divisie van Metrohm USA 
en krijgt de naam Metrohm 
NIRSystems. Met de sterke 
wereldwijde aanwezigheid 
van Metrohm, de focus op de 
farmaceutische en chemische 
industrie en de geplande in-
vesteringen op het gebied 
van NIR-spectroscopie, wordt 
een basis gelegd voor verde-
re groei in deze markten.

www.metrohm.nl

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) opende op 27 janu-
ari het eerste Nederlandse laboratorium in 
Antarctica. Het Dirck Gerritsz Laboratorium 
bestaat uit vier tot laboratorium omgebouwde 
zeecontainers, geplaatst in een docking station. 
Nederlandse wetenschappers doen het labora-
torium onderzoek naar onder andere algen en 
ijzersporen in het opwarmende Antarctische 
zeewater.
Nederlandse onderzoekers waren voor onder-
zoek op en rond de Zuidpool tot nu toe aan-
gewezen op de faciliteiten van andere landen 
met een basis op Antarctica. Het Dirck Gerritsz 
Laboratorium staat op de Britse basis Rothera, 
maar kan in de toekomst eventueel ook ergens 
anders neergezet worden. Zo worden de kosten 
van een eigen basis en infrastructuur bespaard 
en wordt er zo min mogelijk schade toege-
bracht aan de Antarctische natuur. NWO en het 
ministerie van OCW investeren samen 8,5 mil-
joen euro in het Zuidpoolonderzoek.
Omdat de labcontainers bestand moeten zijn 
tegen extreme weersomstandigheden, is de 
expertise van het Koninklijk Nederlands Insti-
tuut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) gebruikt 

om deze containers te bouwen en in te richten. 
Elke container bevat speciale apparatuur voor 
specifi ek onderzoek. Door het concept van 
docking station met losse containers, kunnen 
in de toekomst containers vervangen worden 
door andere containers met andere apparatuur, 
mocht dat voor nieuw onderzoek nodig zijn.

Poolonderzoek
De Nederlandse wetenschappers, verbonden 
aan het NIOZ, de Rijksuniversiteit Groningen 
en de Universiteit Utrecht, doen onderzoek 
naar: ijzer en andere opgeloste spoorelementen 
in het zeewater van Marguerite Baai, West-An-
tarctica; Antarctische algen in een veranderen-
de wereld en de gevolgen hiervan voor de voed-
selketen; de invloed van gletsjer-smeltwater op 
mariene microbiële gemeenschappen in Ryder 
Bay; zoetwaterstroom en klimaatverandering 
op het Antarctisch Schiereiland; seizoensdy-
namiek van klimaatgassen in het Antarctisch 
kustgebied.
Weblogs van de onderzoekers zijn te vinden via 
de site van NWO.

www.nwo.nl/antarctica

Lab op de Zuidpool

App voor het vinden van
de juiste elektrode
Het zoeken naar een nieuwe elek-
trode was nog nooit zo eenvoudig. 
Zodra u de Metrohm App heeft 
geïnstalleerd zijn er maar een paar 
klikken nodig om de juiste elek-
trode te vinden voor uw applica-
tie. De App is beschikbaar voor 
Android toestellen en in de Apple 
store voor iPhone en iPad.
De nieuwe Metrohm Electrode Finder App 
is veelzijdig. Of het nu om een pH meting of 

titratie gaat, de gebruikers kun-
nen hun zoektocht vereenvoudi-
gen door het specifi ceren van de 
monstermatrix en parameters. De 
Electrode Finder App doet ver-
volgens een voorstel welke pH, 
ion-selectieve of andere elektrode 
gebruikt kan worden. Bovendien 

vertelt de Metrohm App alles over het goed on-
derhouden van elke sensor en geeft links naar 
demo video’s.
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ONDERWIJS

Chemelot Campus huist
  opleiding van de 
  toekomst
Sinds september 2011 kunnen studenten aan de Universiteit van Maastricht een 

unieke bachelor studie volgen, het Maastricht Science Program. Een zelf in te vullen 

curriculum trekt ondernemende studenten van over de hele wereld die aan de hand 

van innovatieve leerprocessen en nauwe interactie met wetenschap en bedrijfsleven 

multidisciplinair worden klaargestoomd tot een nieuwe generatie wetenschappers.

Aan de slag met PCR, meten 
met een 300 MHz NMR, on-
derzoek doen naar het pa-

ringsgedrag van lieveheersbeestjes: 
het gebeurt allemaal binnen het Maas-
tricht Science Program (MSP). Deze 
multidisciplinaire bachelorstudie valt 
in eerste instantie op door de grote 

keuzevrijheid in de te volgen vak-
ken. “Als je naar de huidige studenten 
kijkt, dan kan je stellen dat er weinig 
expliciet voor chemie zouden kiezen, 
of voor fysica. Maar omdat het ge-
combineerd kan worden, nemen ze de 
kwintessens van die vakken wel mee. 
De studenten kunnen onderwerpen 

kiezen uit de biologie, chemie, fysica, 
wiskunde en interdisciplinaire vak-
ken. Op die manier kunnen zij zich 
breed oriënteren; een overall view ont-
wikkelen en in bijvoorbeeld beleids- 
of managementfuncties meer kunnen 
dan meepraten over één vak. Dit ter-
wijl ze via in Maastricht ontwikkelde 

Jens Dassen (links) en Paul Lemmens bij de Elga PureLab Ultra waterzuiveringsunit, die eind vorig jaar op advies van de leveran-

cier van de HPLC-systemen is aangeschaft voor met name de UHPLC en het PCR-werk. De ervaringen zijn prima: het onderhoud 

is gemakkelijker en de onderhoudsprijs is beduidend lager dan voor concurrerende systemen.
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leermethoden als ‘problem based  
learning’ en ‘research based learning’ 
de vaardigheden ontwikkelen die de 
wetenschapper van de toekomst no-
dig heeft”, zegt een enthousiaste Paul 
Lemmens.
Paul Lemmens is beheerder van de 
laboratoria op de Chemelot Campus 
waar de studenten, op de dagen dat 
ze niet in de collegebanken maar op 
het lab moeten zijn, ’s-ochtends vroeg 
vanuit Maastricht met een bus arri-
veren en rond 5 uur ’s-middags weer 
terug worden gebracht. “Met mijn 
collega Jens Dassen zorg ik er voor 
dat de studenten aan de slag kunnen, 
en dat is in deze setting een prachtige 
job. De laboratoria staan vol met mo-
derne analytische apparatuur. We heb-
ben NMR, GC, GC/MS, UHPLC-MS, 
FT-IR, UV/Vis/NIR, DSC, TGA, noem 
maar op. En je werkt in een dynami-
sche, internationale omgeving met 
sterk gemotiveerde, zelfstandig wer-
kende studenten.”

Selectie aan de poort
Waar de eerste lichting, van 2011, pre-
cies 49 studenten telde, zijn er nu 76 
eerstejaars die het MSP volgen. “Die 
76 hebben we geselecteerd uit ruim 
200 aanmeldingen. Op basis van een 
motivatiebrief die ze moeten schrijven 
en een gesprek wordt bepaald of ze ge-
schikt zijn en of ze de goede instelling 
hebben om de opleiding te volgen. 
Hoge cijfers zijn dan wel gemakkelijk, 
maar vormen geen garantie om de se-
lectie door te komen”, zegt Paul Lem-
mens.
Resultaat van die procedure is een 
mix van maar liefst 32 nationaliteiten 
(slechts 20 procent is Nederlands) die 
je zo achter een GC/MS kunt zetten. 
“We werpen ze bewust in het diepe. 
Begin er maar mee. Wij doen niets 
voor; ze moeten zelf met de software 
aan de gang, zich verdiepen in de pro-
blematiek. Als ze echt vastlopen, kun-
nen ze ons natuurlijk vragen om hulp. 
Maar al heel snel zie je een natuurlijk 
proces ontstaan, dat ze hulp zoeken 
bij elkaar; elkaar coachen. Natuurlijk 
moeten ze ook bepaalde vaardighe-
den aanleren, zoals pipetteren en het 
uitvoeren van een destillatie. Daar zit 
met name Jens meer bovenop; als daar 

iets fout gaat moet je kordaat insprin-
gen.”

Midden op de plant
Belangrijk onderdeel, waar Paul Lem-
mens vanaf dag één op hamert, is de 
veiligheid. “Net als alle medewerkers 
van de bedrijven die op Chemelot zijn 
gevestigd moeten ook wij voldoen aan 
het veiligheidsprotocol van DSM. Dat 
betekent onder andere dat we iedere 
dag een appèl-lijst bijhouden, zodat 
we weten wie er in huis is. Als er een 
alarm is op de plant, dan moet je met 
de studenten naar een gasdichte ruim-
te gaan en checken wie er allemaal 
zijn. Dat veiligheidsbewustzijn en het 
serieus er mee omgaan nemen we mee 
in de opvoeding.”
Het geïntegreerd zijn op de campus 
heeft verder alleen maar voordelen. 
Op de Campus werken de Universi-
teit Maastricht en de daar aanwezige 
bedrijven samen, dit met steun van 
de Provincie Limburg. De campus is 
ontstaan vanuit DSM Research, waar 
zich in eerste instantie kleine spin-off 
bedrijven hebben gevestigd. Later zijn 
daar ook bedrijven van buitenaf bij 
gekomen. “Bij die bedrijven kunnen 
de studenten in het derde jaar stage 
lopen of ze kunnen binnen onze labo-
ratoria opdrachten voor ze uitvoeren. 
Dat gaat overigens pas volgend jaar 
gebeuren, want nu hebben we alleen 
nog maar eerste- en tweedejaars stu-
denten.”
Of die studenten dan nog in de hui-
dige laboratoria zullen werken, die 
lange tijd door DSM Research zijn ge-
bruikt, is nog maar de vraag. “Er zijn 
vergevorderde plannen om op dit ter-
rein een Netwerk Plaza Academiege-
bouw neer te zetten. Daar krijgen we 
grotere laboratoria en kunnen we ook 
doorgroeien naar een capaciteit van 
120 studenten per jaar.”

Samenwerken
Het is, net als bij andere bachelor-op-
leidingen de bedoeling dat de studen-
ten vervolgens een master-opleiding 
volgen. Dat kan een reguliere oplei-
ding zijn, maar een speciale bachelor 
vergt eigenlijk ook een speciale master. 
Hiertoe zijn verschillende initiatieven 
ontplooid. Bovendien worden onder-

zoeksinstituten opgericht. Het verst is 
het instituut waarin samen met de TU 
Eindhoven en DSM nieuwe chemische 
bouwblokken zullen worden ontwik-
keld. Ook wordt sinds enkele maan-
den gewerkt aan de oprichting van een 
instituut op het gebied van biobased 
materials, in samenwerking met de 
RWTH, Rheinisch Westfalische Tech-
nische Hochschule in Aachen. 
Een ander samenwerkingsverband is 
er met de Hogeschool Zuyd in Heer-
len, Leeuwenborgh opleidingen en 
Arcus (beide MBO-opleidingen) in 
Chemelot Innovation and Learning 
Labs (CHILL). “Hierin komt de hele 
kolom samen: wetenschappelijk on-
derwijs, HBO, MBO, bedrijven. Het 
is de bedoeling dat de studenten hier 
ook samen projecten gaan doen, zodat 
ze ook vaardigheden leren als kennis 
overbrengen en met andere mensen 
overweg kunnen.”

Wereldburgers
Opmerkelijk is dat ‘problem based le-
arning’ nog steeds iets typisch Maas-
trichts is. Paul Lemmens: “Deze leer-
methode is nog niet omarmd door 
veel andere universiteiten. Wij hebben 
er echter heel goede ervaringen mee 
en zien dat ook terug in hoge scores in 
allerlei onderzoeken naar de kwaliteit 
van opleidingen. Voor de student zie 
ik alleen maar voordelen in, bijvoor-
beeld het extra ontwikkelen van socia-
le vaardigheden. En als je dan ook nog 
eens op die basis een opleiding in de 
science kunt volgen die je over de hele 
wereld nergens anders kunt doen dan 
hier, waar je in hoge mate zelf je pak-
ket kunt samenstellen, intensief mag 
samenwerken met studenten uit tal-
loze landen, dan zou ik geen moment 
aarzelen om mij aan te melden. Wat 
dat betreft ben ik wel een beetje jaloers 
op deze generatie wereldburgers!”

Info
 Veolia Water Solutions & Technologies

www.veoliawaterst.nl

 Maastricht Science Program

www.maastrichtuniversity.nl
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SILICAATANALYSE

De toegevoegde 
  waarde van
 zand en natronloog
Het laboratorium van PQ Silicas in Eijsden staat vol met titratie-

apparatuur voor de analyse van silicaten die er voor een groeiend 

aantal toepassingen worden geproduceerd. Door automatisering 

en het betrekken van operators bij de procesanalyses weet lab-

manager Jos Eijssen met een relatief kleine bezetting het hoofd-

lab en proceslaboratoria op twee locaties te runnen.

Stel je kunt een component toe-
voegen aan heet asfaltmengsel 
waardoor de temperatuur waar-

mee het asfalt wordt gelegd 30 tot 40 
°C omlaag kan. Voordelen te over, van 
minder emissie van CO2 en VOC’s tot 
lager energieverbruik en gemakkelij-
ker asfalteren. Het additief bestaat en 
wordt in de Verenigde Staten onder 
de naam Advera WMA succesvol ver-
kocht door PQ Corporation. Europa 
zal zeker volgen, maar die markt is erg 

behoudend en komt in de regel pas in 
beweging als die wordt gedwongen 
door nieuwe regelgeving.
Advera WMA is een speciaal ontwik-
kelde zeoliet die in dit geval heel lang-
zaam gebonden water afgeeft waar-
door de gewenste structuur van het 
hete asfalt bij die lagere temperaturen 
wordt verkregen. Het additief is hier-
mee een voorbeeld van de strategie van 
PQ Corporation om het assortiment 
aan silicaten en zeolieten verder uit te 

breiden en voor specifieke markten te 
ontwikkelen.
Silicaten vind je terug in een grote 
verscheidenheid aan toepassingen. 
Ze worden toegepast in onder meer 
detergenten, als vulmiddel in farma-
ceutische tabletten en verven, in de 
papierindustrie, bij het filteren van 
hopmengsel waardoor het bier helder 
wordt, voor het optimaliseren van uit-
hardingsprocessen bij het storten van 
beton, enzovoorts.

Jos Eijssen (links) en Chris Faems bij één van de Methrohm-opstellingen die wordt gebruikt voor de geautomatiseerde silicaatanalyse.
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Zand en loog
De basis voor de meeste silicaten is 
zand en natronloog. Mengen van 
deze twee stoffen onder druk leidt tot 
een reactie waarbij SiO2 en Na2O ont-
staan, die conjugeren tot een amorfe 
structuur. De eigenschappen van de 
silicaten hangen nauw samen met de 
gewichtsverhouding tussen SiO2 en 
Na2O. Ook kan in plaats van natrium 
worden uitgegaan van bijvoorbeeld 
kalium. Deze keuze is toepassings-
gericht: in sommige gevallen is K ge-
makkelijker te verwerken, al hangt 
daar wel een prijskaartje aan; KOH is 
een stuk duurder dan NaOH. Tenslot-
te kunnen er voor de specials allerlei 
stoffen worden toegevoegd.
Naast productie vanuit de basisstof-
fen wordt in de plant in Eijsden ook 
gebruikgemaakt van het halffabrikaat 
glas, dat wordt geproduceerd door 
een collegabedrijf in Duitsland. Dit 
glas wordt ook gemaakt uit zand en 
loog, maar het proces vindt plaats in 
een oven bij 1400 °C. Na koeling wordt 
het glas gebroken tot glasbrokken die 
naar Eijsden worden getransporteerd. 
Daar worden de brokken opgelost en 
verder op dezelfde manier verwerkt 
als bij de andere procesgang. Omdat 
de glasbrokken een gewichtsratio van 
3 hebben kan PQ Silicas er gemakkelij-
ker producten met een hoge ratio mee 
maken dan met zand als uitgangspunt 
(ratio is ongeveer 2).

Grote diversiteit
Met in je achterhoofd die grote ver-
scheidenheid aan producten en het 
gegeven dat de afdeling technical ser-
vices van de vestiging in Eijsden ook 
nog een belangrijke rol speelt bij de 
ontwikkeling van zeolieten en silica-
ten verwacht je niet direct een labora-
toriumorganisatie van slechts zeven 
fte’s. “En dan hebben we in de orga-
nisatie ook nog het laboratorium in 
Maastricht”, zegt Jos Eijssen, die als 
labmanager overigens ook zelf analy-
ses uitvoert. “Wij verzorgen het hele 
scala aan analyses, van ingangscontro-
le van grondstoffen tot kwaliteitsana-
lyse van de eindproducten. Met zeven 
fte’s op drie locaties is het soms wel 
wat gepuzzel om dat georganiseerd te 
krijgen, maar dat lukt ons mede om-

dat de operators zelf ook een deel van 
de analyses uitvoeren. Wij hebben ze 
zodanig getraind dat ze dat zelfstan-
dig kunnen doen, en hebben als ach-
tervang ook altijd iemand uit lab vast 
in proceslab.”
Door automatisering kan er overigens 
niet echt veel misgaan. “Voor de sili-
caatanalyses maken we gebruik van 
Metrohm titratie-opstellingen die 
zijn uitgerust met een autosampler. 
De operators hoeven in de proceslabs 
alleen maar het monster in te wegen 
en op een knop te drukken waarna het 
gewicht naar de titrator wordt gecom-
municeerd, die vervolgens automa-
tisch het resultaat levert. Onze verant-
woordelijkheid richt zich met name 
op het vlekkeloos functioneren van de 
apparatuur en het kalibreren, waarbij 
ik direct aanteken dat de operators 
ook de controlemonsters draaien.”
De ingangscontroles richten zich met 
name op het zand en de glasbrokken. 
Het zand, dat wordt gewonnen in 
groeves in Maasmechelen en Heerlen, 
komt uit specifieke lagen met lage con-
centraties aan stoorzenders als ijzer, 
aluminium en titaan. “In het zand, dat 
in vrachtwagens wordt aangevoerd, 
kunnen die concentraties nog wel eens 
fluctueren, dus dat moet je goed in de 
gaten houden. De glasbrokken heb-
ben een meer constante kwaliteit; die 
controleren we wekelijks”, zegt Chris 
Faems, plaatsvervangend labhoofd en 
vliegende keep, omdat hij als analist 
op alle drie de locaties werkt. “Ook 
de analyse van het glas, met name Na 
en Si vindt plaats aan de hand van ti-
tratie, wederom volledig geautomati-
seerd” , voegt hij toe.

Meer offline dan online
Omdat de operator zo laagdrempelig 
de titraties in het lab kan uitvoeren, 
zal je geen online titratiesysteem in de 
plant aantreffen. “Titratie is toch een 
gevoelige methode; als je die in een 
kast bij het proces hebt staan, kan je 
daar als analist toch lastig bij. Wat ook 
meespeelt is dat er veel verschillende 
batches worden geproduceerd, er 
wordt veel overgepompt, dat is lastig 
om online te volgen vanwege de steeds 
wisselende instellingen. Overigens 
bepalen we pH en geleidbaarheid wel 

online”, vertel Jos Eijssen.
Naast titraties, ook Karl Fischer, vin-
den onder andere de volgende bepa-
lingen plaats: ionselectieve metingen, 
klopgewichten (aantal gram per liter), 
droge stof analyses, watergehalte, kris-
talliniteit door middel van röntgendif-
fractie en ICP-metaalanalyse.

Weinig storingen
Mede dankzij de robuuste titratie-
methodes en de stabiele apparatuur 
hebben de analisten weinig proble-
men met het draaien van een storings-
dienst. “Iedere week is iemand uit het 
laboratorium voor 7 x 24 uur gecon-
signeerd voor zowel Eijsden als Maas-
tricht, maar dat verloopt meestal zeer 
rustig. Ik denk dat we het afgelopen 
jaar misschien twee keer buiten werk-
tijden langs moesten komen voor een 
storing”, zegt Chris Faems.
“Zo weinig storingen kan trouwens 
ook in de hand werken dat we niet 
direct alle kennis paraat hebben”, 
grapt Jos Eijssen. “Ik vraag wel eens 
aan Chris: welk programmanummer 
was die bepaalde analyse ook al weer? 
Nummer 40 zegt hij dan. Weet je dat 
wel zeker, vraag ik dan. En dan begint 
Chris ook even te twijfelen; heel even-
tjes maar!”

Safety �rst met diphoterine

Veiligheid staat bij PQ Corporation op het eerste 

plan. Dat is onder meer zichtbaar in flesjes die alle 

operators verplicht bij zich hebben, en een soort 

brandblussers op tien plekken in de plant. Daarin 

zit diphoterine, een stof die zowel zuur als base 

heel snel neutraliseert en in acute situaties beter 

werkt dan water, vooral bij basische stoffen. In een 

omgeving waar wordt gewerkt met corrosieve pro-

ducten kan diphoterine levensreddend zijn. Jos Eijs-

sen, die tevens EHBO-er en BHV-er is, hoorde van 

dit middel van een brandweerman op een veilig-

heidscursus en implementeerde direct deze veilig-

heidsvoorziening.

Info
 Metrohm-Applikon

www.metrohm.nl

 PQ Silicas

www.pqcorp.com
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AANRADERS

De Osmomat 3000 is de nieuwste osmo-
laliteitsmeter van Gonotec.

De Gonotec Osmomat 3000 is de op-
volger van de vertrouwde Osmomat 030 
osmolaliteitsmeter. Wat direct opvalt aan 
de Osmomat 3000 is het strakke design 
met een groot geïntegreerd touch screen. 
De duidelijke iconen en aanwijzingen op 
dit scherm leiden de gebruiker stap voor 
stap door de metingen. Op het gebied 
van prestaties is het meest opvallende 
wapenfeit de toegenomen nauwkeurig-
heid in het midden en hogere concentra-
tiebereik. 
Met de Osmomat 3000 kan men de to-
tale osmolaliteit bepalen in 15 of 50 
microliter waterige monsters. De meet-
methode is gebaseerd op het vriespunt-
principe, met de bekende voordelen op 
het gebied van betrouwbaarheid, repro-

duceerbaarheid, snelheid en nauwkeu-
righeid. Dit maakt de osmolaliteitsmeter 
ook geschikt voor extreem moeilijke ana-
lyses. Dankzij de snelheid van de meting 
zijn seriebepalingen mogelijk in korte tijd. 
Daarmee is de Osmomat 3000 zeer ge-
schikt voor enkelvoudige routinematige 
metingen in een medische omgeving en 
in de biotechnologie, het onderzoek en 
de industrie. 
Om het voor de gebruiker nog eenvoudi-
ger te maken verloopt de kalibratie (stan-
daard twee- of driepunts) automatisch, 
kan er een barcodescanner worden aan-
gesloten en is er een QM assistent voor 
de lab supervisor. Via de RS232- en USB-
aansluiting kunnen de data naar een PC 
worden gestuurd.

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Osmolaliteitsmeter: lekker strak!

Demiwater op elke plek
Met de Aquadem demineralisatiepatro-
nen is voor elke toepassing in de indus-
trie, gezondheidszorg en laboratoria op 
elke plek gedemineraliseerd water te 
krijgen.

Aquadem demineralisatiepatronen zijn 
speciaal ontwikkeld voor de productie van 
kleine hoeveelheden demiwater van hoge 
kwaliteit. De Aquadem reeks bestaat uit 
een aantal in grootte variërende patro-
nen, gevuld met een mengbed ionenwis-
selaarhars (een mengsel van kation- en 
anionhars). De hoogwaardige harsen en 
een gecontroleerd regeneratieproces ga-
randeren een maximale opname van op-
geloste mineralen uit het voedingswater 
waardoor gedemineraliseerd water wordt 
verkregen van een constante en hoge 
kwaliteit.
De Aquadem reeks biedt de keuze uit 
verschillende opstellingen afhankelijk 
van het verbruik en de toepassing. Veelal 
bestaat een systeem uit één patroon met 
aansluitkop, slangenset, een geleidbaar-
heidsmeter en een reservepatroon. Voor-
�lters, actiefkool�lters, bacterie�lters en 
UV-desinfectie systemen zijn leverbaar 

voor speciale toepassingen.
De Aquadem patronen kunnen, afhanke-
lijk van de kwaliteit van het voedingswa-
ter, een geleidbaarheid van 1 tot 0,05 
µS-cm (weerstand van 1 tot 18 MΩ-cm) 
produceren. Om de kwaliteit te meten 
zijn er verschillende geleidbaarheidsme-
ters beschikbaar. Deze zijn digitaal uit-
leesbaar en het alarm kan via een led, 
een audiosignaal of een extern signaal 
worden weergegeven.
Naast de standaard regenereerbare 
mengbedharsen zijn er ook zogenaamde 
niet-regeneerbare ‘nucleear rade hars’- 
en ‘hipex grade hars’- en actiefkool-, ad-

sorptie- en CO2-adsorptie patronen lever-
baar. 
Aansluiten van de Aquadem patronen 
kan eenvoudig gebeuren door middel van 
¾” aansluitingen. Het verwisselen van 
patronen van de Aquadem serie gebeurt 
door de ring rond de kop los te draaien 
en de kop weer op een nieuw patroon te 
plaatsen. Hiervoor is geen gereedschap 
nodig.
Voor het regenereren van de demiwater-
patronen heeft Veolia Water Solutions & 
Technologies één een van de grootste 
en modernste demihars-vulstations voor 
demiwaterpatronen ter beschikking. Het 
regenereren van harsen is een activiteit 
die met veel zorg moet gebeuren. Een ci-
linder met geregenereerde hars moet de 
waterkwaliteit leveren die u nodig heeft.
VWS Nederland controleert uiterst zorg-
vuldig het regeneratieproces alsmede 
het vullen van de cilinders. De eindcon-
trole op de kwaliteit na het vullen van de 
cilinder zorgt ervoor dat de continuïteit 
op het lab niet in gevaar komt.

Veolia Water Solutions & Technologies

www.veoliawaterst.nl
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ORGANISCHE CHEMIE

Maximale valorisatie 
van suikerbietenpulp
In de prachtige entourage van een oude suikerfabriek wordt in 

het Cosun Food Technology Centre in Roosendaal hard gewerkt 

aan de isolatie en modificatie van biobased producten uit sui-

kerbietenpulp. Organisch chemicus Robert Lazeroms voelt zich 

als een vis in het water in het kleine researchteam dat met reuze-

mijlspassen stappen zet naar de eerste commerciële producten.

Elke twee minuten een vrachtwagen 
met suikerbieten, een dagrecord van 
23 miljoen kilo verwerkte bieten, zo-
maar twee karakteristieken van de im-
mensiteit van de suikerbietencampage 
zoals die elk najaar in de suikerfabriek 
van Royal Cosun in Dinteloord plaats-
vindt. Naast enorme hoeveelheden 
geraffineerde suiker levert dit proces 
ook een kleine miljard kilo aan bie-
tenpulp op. Pulp, dat tot nu toe vooral 
als veevoer wordt gebruikt, maar waar 
volgens Cosun veel meer uit te halen is 
in de vorm van biobased bouwstenen 
die bijvoorbeeld hun petrochemische 
equivalenten in tal van producten en 
processen kunnen vervangen.
De agro-industriële coöperatie Cosun, 
met bedrijven als Suiker Unie, Aviko 
en Sensus, heeft de ambitie om grond-
stoffen zoveel mogelijk te benutten 
vormgegeven in het Cosun Food Tech-
nology Centre (CFTC). Dit is het ken-
nis- en expertisecentrum van Cosun 
op het gebied van productontwikke-
ling, procestechnologie, analyse en 
research. Een club van zo’n zestig  pro-
cestechnologen, analisten, voedings-
middelentechnologen, microbiologen 
en andere specialisten zetten zich in 
om productieprocessen te optimalise-
ren, nieuwe producten uit plantaar-
dige grondstoffen te maken en daar 
toepassingen voor te vinden.

Bietenpulp
Eén van de reststromen waar binnen 

het Cosun Food Technology Centre 
onderzoek naar wordt gedaan is de 
bietenpulp. Robert Lazeroms, sinds 
ruim een jaar werkzaam als organisch 
chemicus binnen het CTFC legt uit: 
“In de pulp zitten allerlei verbindin-
gen, van lange polymeren tot ligni-
nes en monosaccharides. Een groep 
onderzoekers houdt zich bezig met 
de isolatie van deze verbindingen uit 
de pulp, waarbij middels chemische 
en/of enzymatische technieken wordt 
gestreefd naar zo hoog mogelijke op-
brengsten droge stof in een zo hoog 
mogelijke zuiverheid.”
Na isolatie van de zuivere bestand-
delen is het aan Robert Lazeroms met 
nog twee collega’s om met chemische 
modificaties nieuwe bouwstenen te 
maken die kunnen zorgen voor nieuwe 
toepassingen. “Dat onderzoek vindt 
deels in het laboratorium plaats, maar 
ook in de proeffabriek die we hebben 
ingericht in een hal van de oude sui-
kerfabriek die hier op het terrein in 
Roosendaal staat. In deze  biobased pi-
lot plant kunnen we in een reactor met 
een volume van 20 liter onder druk, 
onder vacuüm en met gecontroleerde 
doorloop van gassen de in het lab ont-
wikkelde reacties opschalen. De instal-
latie heeft verder een filtratie-unit om 
de vaste stoffen af te filtreren, twee do-
seerpompen en een extractievat van 30 
liter voor de verdere opwerking van de 
reactie. Uiteindelijk houdt je een or-
ganische fase en waterige fase over. In 

de organische fase zit dan tussen de 20 
en de 40 liter die je met een industriële 
filmverdamper indampt tot de zuivere 
verbinding.”

Pionierswerk
Inmiddels zijn de eerste zuivere ver-
bindingen gesynthetiseerd en bij 
klanten in verschillende toepassings-
gebieden uitgezet. Robert Lazeroms 
wil in dit stadium uiteraard niets con-
creets zeggen over de verbindingen in 
kwestie, maar kan wel een voorbeeld 
geven van een mogelijke toepassing. 
“In de plastics industrie zijn bedrij-
ven op zoek naar biobased producten 
als vervanging van petrochemische 
verbindingen. Dat heeft verschillende 
redenen. Ten eerste de kostprijs: de 
hogere olieprijs werkt door in de pe-
trochemie, zodat alternatieven kos-
tentechnisch steeds interessanter wor-
den. Maar ook het groene imago speelt 
een belangrijke rol, en last but not 
least zijn sommige producten schade-
lijk, denk bijvoorbeeld aan ftalaten die 
worden toegepast als weekmakers.”
Fascinerend aan het nog nauwelijks 
ontgonnen gebied van suikerbieten-
pulp, is dat je met de  verbindingen die 
uit de research komen alle kanten uit 
kunt. Potentiële klanten kunnen de 
verbindingen testen voor hun toepas-
singen of daar nieuwe toepassingen 
bij zoeken. Voor sommige verbindin-
gen zal er een bestaande markt zijn en 
moet je concurreren op bijvoorbeeld 
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prijs; in andere gevallen, bij een nieuw 
molecuul, ga je nauw samenwerken 
met bedrijven en probeer je het pro-
duct te optimaliseren voor de beoogde 
toepassing. “Wat we hierbij zien is 
dat we in zekere zin meeliften op de 
populariteit van biobased producten. 
Uiteraard moeten wij actief op zoek 
naar potentiële klanten, maar aan de 
andere kant zie je ook dat bedrijven 
zelf op zoek gaan naar alternatieven 
voor petrochemische producten. Dat 
zijn ideale partners voor ons; samen 
kunnen we elkaar verder helpen”, zegt 
Robert Lazeroms.

Klein team
Op dit moment bestaat de afdeling 
waar Lazeroms werkt uit tien onder-
zoekers, maar dat aantal groeit jaar-
lijks. Ook wordt er flink geïnvesteerd 
in apparatuur. Een recente aanwinst in 
de proeffabriek is de Rotavapor R-220 
SE rotatieverdamper van Büchi Labor-
technik, waarvan ook al een filmver-
damper op het lab in gebruik is. “De 
degelijkheid en het kunnen vertrou-
wen op een continu goede werking 
waren doorslaggevende argumenten 

voor de aanschaf. En ook een stuk 
flexibiliteit: afhankelijk van met welk 
oplosmiddel je wilt afdampen zijn er 
verschillende configuraties mogelijk, 
verschillende soorten gasopbouw met 
meer koelcapaciteit. Ook past de rota-
tieverdamper mooi in de hoge inloop 
zuurkasten, die we op maat van de in-
stallatie hebben laten maken.”

Van farma naar suiker
Lazeroms gebruikte ook al bij zijn 
vorige werkgever (Organon/MSD) de 
units van Büchi, en dit is niet de enige 
overeenkomst tussen zijn werk in de 
farma en in de suikers. “Chemie is che-
mie. De basisprincipes zijn hetzelfde: 
hoe je een reactie-omzetting maxi-
maliseert, eigenschappen waarnaar 
je moet kijken, hoe je analyses moet 
interpreteren. Of je dat nu doet voor 
een suikermolecuul of een stereoïd-
molecuul, dat maakt niet zoveel uit. 
Het mechanisme van de omzetting is 
anders, maar dat mechanisme loopt: 
dat heb ik niet in de hand. Maar om te 
kijken of de reactie helemaal af is, de 
technieken die daarbij komen kijken, 
de scheidingen, de opwerkingen, dat 

is toch iedere keer extractie, een or-
ganische- en een waterlaag, hoe los je 
troebelingen op; spelen met condities, 
extra snufjes die je toevoegt.”
Er is ook een groot verschil. “Omdat je 
bij Cosun in een klein team met hele 
nieuwe dingen bezig bent, moet je van 
alles initiëren, contacten leggen. Je 
hebt veel vrijheid om de research uit te 
bouwen en ziet daar ook snel de effec-
ten van. Heel anders dan in Oss, waar 
de snelweg er al ligt en je als één van de 
velen je bijdrage levert om de gang er 
in te houden. Dat haalt het qua dyna-
miek niet bij het werk in Roosendaal. 
En onderschat ook de potentie niet. 
Ieder jaar één miljard kilo suikerbie-
tenpulp: daar kan je heel wat verschil-
lende biobased producten van maken, 
voor heel verschillende markten!”

Info
 Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

  Cosun

www.cosun.com

Robert Lazeroms bij de 

Büchi Rotavapor rota-

tieverdamper die in de 

proeffabriek in de oude 

suikerfabriek wordt 

gebruikt voor het droog-

dampen van organische 

fracties met nieuwe ver-

bindingen op basis van 

bestanddelen uit suiker-

bietenpulp.
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XRF-ANALYSE

Alles halen uit zetmeel
(en alles ervan weten)
“Wij weten als geen ander hoe je zetmeel moet laten werken voor de klant.” Zo 

typeert Harry Hilverts de kracht van Avebe, waar hij als analytisch chemicus on-

derzoekers, applicatie-ontwikkelaars en sales engineers ondersteunt. Bij dat werk 

maakt hij veelvuldig gebruik van XRF, een robuuste techniek die razendsnel ant-

woord geeft op de meest uiteenlopende vragen.

De zetmeelvarianten en -deri-
vaten die Avebe ontwikkelt 
vind je niet alleen terug in 

voedingsmiddelen, maar ook in onder 
andere kleefstoffen, papierproducten, 
textiel en bouwmaterialen. De inno-
vatie speelt zich af op verschillende 
niveaus in de keten, van het telen 
van aardappelrassen met nieuwe zet-
meelvarianten tot het –bijvoorbeeld 
enzymatisch– modificeren van die va-

rianten en het vinden van geschikte 
formulering voor specifieke toepas-
singen.
Een bekend Avebe-product is de 
‘waxy’-aardappel, die zetmeel zonder 
amylose bevat. Zetmeel uit klassieke 
rassen bestaat voor 20 % uit amylose 
en voor 80 % uit amylopectine. Het 
amylosevrije zetmeel, dat in voedings-
applicaties onder de naam Eliane 
wordt vermarkt, heeft dusdanige ei-

genschappen dat bijvoorbeeld sauzen 
bij a�oeling helder blijven en niet wit 
uitslaan (‘blind worden’).
Een ander merk waar Avebe furore 
mee maakt is Etenia, waarbij de struc-
tuur van het zetmeel via enzymatische 
modificatie  een heel ander gelerings-
gedrag krijgt, dat zich vergelijken laat 
met gelatine. Gelatine kan je warm 
maken, dan smelt het, en bij afkoelen 
wordt het een gel; verwarm je het weer 

Labmanager Paul Mijland 

(links) en analytisch che-

micus Harry Hilverts bij 

de Rigaku NEX CG EDXRF 

spectrometer die vorig 

jaar door Beun-De Ronde 

is geleverd. Met deze 

XRF verkrijgen de ana-

lytici van Avebe direct 

een semi-kwantitatief 

resultaat zonder enige 

kalibratie.
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Info
 Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

  Avebe

www.abeve.com

dan smelt het. Die cyclus kun je met 
gewoon zetmeel niet voor elkaar krij-
gen: als het eenmaal geleert kan je de 
andere toestand niet meer terugkrij-
gen. Etenia kan dat wel, en daarmee 
is het een uitstekend ingrediënt voor 
veel klanten in de voedingsmiddelen-
industrie die een alternatief willen 
gebruiken voor bijvoorbeeld gelatine 
van dierlijke oorsprong.

Diversiteit aan laboratoria
Op de locatie Van Linge –genoemd 
naar de voormalige zetmeelfabriek die 
eerst in het complex zat– geven de ver-
schillende laboratoria een goede weer-
spiegeling van de verscheidenheid aan 
innovatie binnen Avebe. Naast een 
research lab waar  nieuwe zetmeel-
varianten worden gemaakt, zijn dat 
applicatielabs als zuivel, bakery, con-
fectionary en soepen & sauzen waar 
levensmiddelentechnologen in nauwe 
samenwerking met sales en marketing 
marktgericht applicatie-onderzoek 
doen. De research voor technische toe-
passingen als papier, kleefstoffen en 
bouwproducten vindt overigens niet 
in Veendam maar in de laboratoria van 
Foxhol plaats. Verder is er een proeffa-
briek waar onderzoek plaatsvindt naar 
de produceerbaarheid van de ontwik-
kelde varianten.
Last but not least is sinds een klein 
jaar ook het analytisch laboratorium 
binnen de muren van het innovatie-
centrum in Veendam gehuisvest. Paul 
Mijland, hoofd van het vijf medewer-
kers tellende lab, licht de keuze toe 
die met deze relocatie is gemoeid. “In 
het verleden hadden we het analytisch 
werk voor research en development 
decentraal bij de betreffende afdelin-
gen geplaatst. Dat werkt prima voor 
de dagelijkse business, maar we merk-
ten dat er toch ook behoefte is aan een 
stuk centrale aansturing, dat er een 
club is die je kunt aanspreken op (ana-
lytische) kennis van zetmeel. Het ana-
lytisch gedachtegoed is niet alleen het 
uitvoeren van analytische methoden, 
maar bijvoorbeeld ook het ontwikke-
len van methoden voor specificatiebe-
palingen, ondersteuning van de pro-
ductontwikkeling en procesinnovatie 
en zorgen dat de ontwikkelde metho-
des ook internationaal mee komen.”

XRF
In de hele ontwikkelcyclus, vanaf de 
synthese van nieuwe zetmeelderiva-
ten tot het samenstellen van klantfor-
muleringen, geeft het laboratorium 
analytische ondersteuning. “Wat dat 
betreft zitten we hier prima op onze 
plek, met aan de ene kant activiteiten 
die een langetermijnvisie vergen en 
aan de andere kant de hectiek van de 
markt, waar je bijna letterlijk de adem 
van de klant voelt. Een vraag die je bij-
voorbeeld van één van onze collega’s 
van sales kunt krijgen is over een pro-
duct van een klant, dat zich anders 
gedraagt dan normaal. Zijn vermoe-
den is dat er teveel ijzer in zit. Of we 
dat kunnen bevestigen, en zo ja, of we 
dan ook de oorzaak hiervan kunnen 
achterhalen. Je zult begrijpen dat in 
dergelijke gevallen een snel antwoord 
gewenst is: de klant zit er soms letter-
lijk op te wachten”, vertelt analytisch 
chemicus Harry Hilverts.
De techniek die Hilverts bij dit soort 
vragen inzet is XRF. “XRF is sowieso 
een eenvoudige techniek om mee te 
werken, denk alleen al aan de minima-
le monstervoorbereiding. Slechts het 
persen van een tablet; heel anders dan 
wanneer je een complete metaalanaly-
se moet doen met een destructiestap. 
Maar met de Rigaku NEX CG EDXRF, 
die we sinds acht maanden op het lab 
gebruiken, kunnen we door funda-
mentele parameter fitting ook nog 
eens vrijwel zonder kalibratie meten. 
Dat betekent dat we direct een semi-
kwantitatief resultaat kunnen geven 
zonder enige kalibratie. En dat komt 
goed van pas bij de veelal eenmalige 
analyses die we hier verrichten.”

CSI
Naast het oplossen van moeilijke vra-
gen worden ook monsters geanaly-
seerd voor productverbetering. “Je 
wilt natuurlijk zelf zo goed moge-
lijk op de hoogte zijn van wat er in 
de markt gebeurt. XRF, al dan niet 
in combinatie met FT-IR, is een ide-
ale methode om de samenstelling van 
producten te ontrafelen. Ik schat dat 
we 95 % van het monsteraanbod met 
deze methode aan kunnen.”
Het resultaat van dergelijke CSI-ach-
tige meting is een direct inzicht in 

chemicaliën die bijvoorbeeld gebruikt 
zijn bij de productie. “Het mooie is 
dat we juist op een plek als deze onze 
analytische kennis kunnen combine-
ren met de productkennis van de tech-
nologen, zodat zij met de juiste, pas-
sende formuleringsadviezen kunnen 
komen”, aldus Harry Hilverts.

Snel resultaat
De snelheid –binnen tien minuten 
na monsterinname weet je het profiel 
al– is natuurlijk een pré richting je (in-
terne) klanten, maar is essentieel als 
er afwijkingen zijn in de productie-
processen, waar het QC-lab geen ade-
quate diagnose voor kan stellen. Harry 
Hilverts: “We willen bijvoorbeeld 
verblijftijden in een proces in beeld 
brengen. Door een beetje zout toe te 
voegen en trajectmonsters te nemen, 
kunnen we met XRF razendsnel het 
proces in kaart brengen en optimali-
seren. Met deze informatie kunnen ze 
bij productie veel sneller beslissen hoe 
ze moeten bijsturen. Die XRF is dan 
zo terugverdiend.”

Energiedispersieve XRF

Energiedispersieve röntgenfluorescentie is een rou-

tinematig te gebruiken analytische techniek voor 

de kwalitatieve en kwantitatieve bepaling van 

elementen. De techniek voorziet in snelle, niet-

destructieve multi-element bepalingen van lage 

ppm-niveaus tot hoge gewichtspercentages van 

de elementen 11Na tot en met 92U. De Rigaku NEX 

CG EDXRF kan worden gebruikt voor een grote ver-

scheidenheid aan monsters, van homogene vloei-

stoffen met een lage viscositeit tot vaste stoffen, 

metalen, slurries, poeders en pasta’s. 

De vernieuwde RPF-SQX analytische software met 

de RPF (‘Rigaku Profile Fitting) technologie maakt 

voor bijna alle monsters semi-kwantitatieve ana-

lyse mogelijk zonder gebruik van standaarden. 

Voor kwantitatieve analyse zijn veel minder stan-

daarden nodig dan bij gebruik van conventionele 

EDXRF software.
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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  
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Creating your future lab
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Creating your future lab
Snelle kwalitatieve en kwantitatieve 
elementanalyse met benchtop instru-
ment.

De robuuste en eenvoudig te bedienen 
element analyzer Rigaku Nex QC + is 
speci�ek ontworpen voor kwaliteits-

controle in productie en laboratorium. 
Daarnaast is de Nex QC+ uitstekend 
geschikt voor meer veeleisende appli-
caties waar analysetijden kritisch zijn 
of waar een wisselend monsteraan-
bod is. Alle elementen vanaf natrium 
tot en met uranium worden met een 
SDD-detector met hoge resolutie snel 
en niet-destructief geanalyseerd in zo-
wel vast materiaal als in vloeistoffen.
De Nex QC+ is standaard uitgerust 
met diverse validatiecriteria en ge-
schikt voor koppeling aan LIMS-sys-
temen. Daarmee komt deze moderne 
analyzer tegemoet aan alle eisen voor 
goede kwaliteitsborging.

Beun-De Ronde

www.beunderonde-ap.nl

Hoge resolutie EDXRF analyzer

Evoq LC/MS verandert de spelregels binnen de Triple Quadrupole LC/MS.

De Evoq Triple Quadrupole voor vloeistofchromatogra�e-massaspectrometrie 
(LC/MS) is ontworpen voor maar één doel: het betrouwbaar kwanti�ceren van 
duizenden monsters in een zo snel mogelijke ‘monster-tot-rapport’ tijd. De LC-
MS biedt uiterste gevoeligheid, precisie, accuratesse en een groot dynamisch 
bereik voor multiple reaction monitoring (MRM). Met zijn innovatieve software en 
geheel nieuwe APCI technologie brengt de Evoq veel nieuws binnen de tandem 
MS arena.
De Evoq Triple Quadrupole koppelt gevoeligheid, precisie en accuratesse aan 
robuustheid. Dat komt naar voren in het minder frequent hoeven schoon te ma-
ken van het systeem (bijvoorbeeld de ionenbron), minder downtime en dus meer 
analyses per tijdseenheid.
Fictie of werkelijkheid? Laat u verbazen wat twee jaar Bruker-innovatie met de 
Varian-technologie heeft gedaan. Lees meer over de Evoq LC/MS op www. Evo-
qMS.com of neem contact op met Govert Schroder, tel. 088-112 27 50 of mail 
naar govert.schroder@bruker.nl.

Bruker Nederland

www.bruker.nl

Triple Quadrupole LC/MS
Ervaar het gebruiksgemak van Pipetman L.

Met de Multichannel Pipetman L is het zeer 
comfortabel pipetteren, mede dankzij het  ge-
patenteerde tip-afwerpmechanisme. Ook heeft 
deze pipet de bekende voordelen van Gilson’s 
Pipetman Neo Multichannel: het interne ont-
werp garandeert accuratesse en constante me-
ting voor elk kanaal.
Ervaar deze pipetteersensatie en voel het ver-
schil in minimale kracht die nodig is. 

Gilson International

www.pipetman.eu

Multikanaals pipet
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Een hartklep kweken,
dat kan ook in het hart
Het Laboratorium voor Cell and Tissue Engineering 

van de TU Eindhoven is het domein van vooral biome-

dische ingenieurs die onderzoek uitvoeren aan tal van 

weefsel- en celstructuren. Grootgebruiker is de groep 

‘soft tissue biomechanics & engineering’ die onder 

meer de hartklep in zijn vizier heeft. Moniek de Liefde-

van Beest, hoofd van het lab, kan er alles over vertellen.

Ik bemoei mij met alles en niets. 
Als ik op het lab rondloop hoor 
ik –nieuwsgierig als ik ben– de 

onderzoekers uit: waar ben je mee be-
zig, waar wil je naar toe?” Moniek de 
Liefde-van Beest, gepromoveerd mo-
leculair bioloog is na zes jaar post-doc 
al weer ruim zeven jaar werkzaam bij 
de technologen in Eindhoven waar 
ze naast het runnen van het lab (toe-
gang voor 120 onderzoekers waarvan 
de helft er regelmatig te vinden is) 
ook de biologische veiligheid in de 
gaten houdt. “Een prachtige functie”, 
vindt de Liefde, “omdat je heel dicht 
bij al dat mooie onderzoek betrokken 
bent.”
De groep waar ze het meeste mee te 
maken heeft is ‘soft tissue biomecha-

nics & engineering’ waar onder leiding 
van professor Baaijens veel onderzoek 
plaatsvindt naar hartkleppen. “Aan de 
ene kant zijn er onderzoekers die wis-
kundige modellen maken op basis van 
de experimenten die we hier uitvoeren 
om iets te zeggen over hoe cellen en 
weefsels zich gedragen onder invloed 
van allerlei mechanische krachten die 
je er op uitoefent. De onderliggende 
hypothese is dat cellen weefsel maken 
omdat ze er door hun omgeving op 
worden aangestuurd: als er iets aan 
een cel trekt, gaat een cel daarop reage-
ren door zijn omgeving zodanig om te 
vormen dat hij niet al te veel last heeft 
van die trekkrachten, bijvoorbeeld 
door collageenvezels om zich heen te 
leggen die de trekkracht kunnen op-

vangen. De modelmakers helpen op 
hun beurt de andere onderzoekers 
om hun experimenten te ontwerpen, 
om bioreactoren te ontwikkelen, trai-
ningsprogramma’s voor de weefsels in 
wording te maken.”

Uit het been
Doel van al het onderzoek (inclusief 
15 aio’s en 20 studenten door ruim 
40 mensen!) is het genereren van een 
hartklep die volledig geïntegreerd 
wordt in het lichaam met lichaamsei-
gen cellen en die de volledige functie 
van de hartklep overneemt. “De hui-
dige behandelmethoden (kleppen uit 
donormateriaal of mechanische klep-
pen) voldoen niet, vooral bij kinderen 
die immers nog groeien. We zijn dus 
–een kleine tien jaar geleden– begon-
nen met het maken van een drager-
materiaal (scaffold) in de vorm van 
een hartklep, een constructie van drie 
vliesjes die in elkaar passen, zo groot 
als een 2 euromuntstuk. Op deze con-
structie kan je in een incubator cellen 
laten groeien, waarbij je na een week of 
vier enerzijds de scaffold hebt afgebro-
ken en anderzijds door celgroei tot het 
stukje weefsel bent gekomen. Die cel-
len hebben we geoogst uit vaten in het 
onderbeen, van materiaal dat overblijft 
na een bypass-operatie. Als je dat een 
tijdje in een bakje legt met groeimedi-
um komen daar vanzelf cellen uit die 
gaan groeien en zich gaan vermenig-

Nauwkeurig en schoon werken

Moniek de Liefde-van Beest stuurt een team aan van vier analisten die projectmatig werken. 

“Aio’s komen bij mij met de wens om een deel van het werk uit te besteden en dan kijk ik wie 

er beschikbaar is en de beste kennis en vaardigheden heeft om die onderzoeker te helpen. 

Het merendeel van het experimentele werk wordt door de aio zelf gedaan. Hierbij worden de 

noodzakelijke vaardigheden vaak overgedragen van aio op aio. De focus van de analisten ligt 

in de biochemische en microscopische analyse, van standaard histochemische kleuringen tot 

bepalen welke markers tot expressie komen.”

Op het hele lab zijn Gilson pipetten in gebruik, die jaarlijks worden gekalibreerd. Iedere analist 

heeft een eigen set pipetten. Voor de aio’s zijn diverse sets beschikbaar voor algemeen gebruik. 

“De robuustheid van de Gilson pipetten komt hier prima van pas, want er werken heel veel 

mensen mee, ook onderzoekers die minder ervaren zijn. Ze kunnen ze redelijk mishandelen 

zonder dat ze meteen uit elkaar vallen of dat er van allerlei dingen misgaan!”

“
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vuldigen. Die cellen blijken bij uitstek 
geschikt om weefsel te maken.”
Er is heel veel experimenteel werk 
verzet om dat ook tot een goed einde 
te brengen. “Als je zomaar druk zet 
op zo’n constructie, dan blaas je zo’n 
hartklep in wording direct weg. We 
zetten er derhalve heel voorzichtig 
druk op en voeren die heel langzaam 
op. Je ziet dat cellen daarop reageren 
door zodanig weefsel te maken dat 
het die drukkracht kan weerstaan, 
ze maken collageen aan, en een hoop 
proteoglycanen die het weefsel zijn 
volume geven. Door de druk passen 
de cellen hun genetische programma 
aan en brengen die genen tot expres-
sie die nodig zijn om de drukkrachten 
te weerstaan; we zien ook dat ze zich 
met hun actine-skelet richten in de 
richting van de kracht.”
Inmiddels zijn in samenwerking met 
het universiteitsziekenhuis in Zürich 
de eerste proeven gedaan in een scha-
penmodel; schaap omdat de haemo-
dynamica veel lijkt op die van mensen. 
De Zwitsers doen de implantaties, 
volgen die hartkleppen in de tijd met 
echo en halen ze er na verloop van 
tijd weer uit om ze te onderzoeken. 
“Ofschoon de resultaten zeer bemoe-
digend zijn, zijn we al weer bezig met 
een volgende stap. Er zitten veel haken 
en ogen aan maken van hartcellen in 
het lab. Je bent vier weken bezig met 
weefselkweek, dat brengt risico’s in 

de vorm van bacteriën en virussen met 
zich mee die je kunt ontwijken door 
de kweek in het lichaam zelf te laten 
plaatsvinden.”

Terug naar de tekentafel
Het meer sturen van opname van li-
chaamseigen cellen in het dragerma-
teriaal stelt ook weer nieuwe eisen aan 
dat dragermateriaal. Het moet sterker 
zijn dan de viltachtige constructie die 
tot nu toe werd gebruikt, moet recht-
streeks kunnen worden geïmplan-
teerd in de aorta en op die plek cellen 
gaan recruteren in het bloed of uit de 
omgeving en zorgen dat daar een in-
situ tissue engineering gaat plaatsvin-
den. “Je moet dus een dragermateriaal 
maken dat op zich sterk genoeg is om 
te functioneren, maar dat op den duur 
(een jaar, twee jaar) wordt afgebroken. 
Een enorme uitdaging; we moeten 
weer helemaal terug naar de tekenta-
fel; terug naar de mensen die de wis-
kundige modellen maken!”
Groot verschil met het werken met de 
incubator is dat je de cellen niet lang-
zaam kunt laten wennen aan de forse 
drukken die op de hartklep worden 
uitgeoefend. “Je moet goed weten 
wat cellen onder die hogere drukken 
gaan doen; ze moeten er meteen tegen 
kunnen. Aan de andere kant heeft een 
sterk dragermateriaal weer als voor-
deel dat een deel van die krachten 
wordt opgevangen door de drager; de 

cel kan zich deels ontwikkelen tijdens 
het afbreken van het dragermateriaal. 
Maar goed, dat zijn nog deels hypo-
theses, die we moeten doorrekenen 
in nieuwe modellen en vervolgens 
proefondervindelijk moeten toetsen. 
Veel werk, daar zijn we nog wel 15 tot 
20 jaar mee bezig voordat je daarmee 
richting mens kan!”

In situ regeneratie
Met een tussenoplossing kunnen wel-
licht eerder humane trials worden 
gestart. “We gaan hierbij uit van hart-
kleppen die volgens de ‘oude’ methode 
zijn gemaakt. Daar haal je de cellen uit, 
zodat je een kaal weefsel overhoudt. 
Als je dat vervolgens implanteert, kan 
dat kale weefsel lokaal een ontste-
kingsreactie veroorzaken waarbij snel 
cellen infiltreren in het nieuwe weefsel 
en verder gaan bouwen. Dit traject van 
in situ regeneratie loopt al in schapen; 
als het meezit kunnen we wellicht bin-
nen 10 jaar naar humane trials.”

Ir. Virginia Ballotta, be-

zig met het isoleren van 

RNA uit kleine stukjes 

getissue-engineered 

weefsel. Zij doet onder-

zoek naar de weefsel-

vorming door cellen die 

meteen aan hoge druk 

worden blootgesteld.

Info
 Gilson International

www.gilson.com

  TU Eindhoven,  

Materials Technology

www.mate.tue.nl

www.tue.nl
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Cellen optimaliseren 
  voor engineering 
kraakbeenweefsel
Het zo goed mogelijk nabootsen van de natuurlijke omgeving blijkt bij onderzoek naar de 

vorming van kraakbeenweefsel een effectieve strategie. Nicole Georgi, die onlangs bij het 

MIRA instituut aan de Universiteit Twente haar promotie-onderzoek heeft afgerond, zette 

met experimenten onder zuurstofarme condities een paar flinke stappen in de richting van 

engineering van kraakbeen voor medische toepassingen.

De ontwikkeling van kraak-
beenweefsel is vrij complex, 
wat de studie van dit weefsel 

bemoeilijkt. Kraakbeen is tegelijker-
tijd een heel geschikt model voor tis-
sue engineering omdat chondrocyten 
het enige celtype is dat in dat weefsel 
voorkomt; je hoeft dus geen rekening 
te houden met interacties tussen ver-
schillende celtypen zoals in andere 
weefsels. Deze chondrocyten maken 
de stevige matrix die nodig is voor 
de schokabsorptie van het weefsel. Er 
moet dus wel rekening gehouden wor-
den met de interacties van de chondro-
cyten met deze matrix. Kraakbeen be-
vat geen stamcellen , geen zenuwcellen 
of bloedvaten, waardoor het weefsel 
na letsel slecht herstelt”, vertelt Nicole 
Georgi die de afgelopen vier jaar on-
derzoek heeft gedaan bij de vakgroep 
Developmental BioEngineering van 
het MIRA instituut voor Biomedical 
Technology and Technical Medicine.
Omdat er geen bloedvaten zijn kunnen 
nutriënten het weefsel moeilijk berei-
ken en is er ook een lage zuurstoftoe-
voer. “Dat betekent dat de natuurlijke 
omgeving van die cellen een zuurstof-
niveau heeft van rond de 2,5 procent, 
waar dat in andere weefsels maximaal 
tussen de 8 en 10 procent ligt. Ons idee 
is dat we met experimenteel werk on-
der die lage zuurstofgehaltes de na-
tuurlijke omstandigheden van de cel-

len zo goed mogelijk nabootsen en zo 
kennis kunnen opbouwen waarmee 
we uiteindelijk effectieve therapieën 
kunnen ontwikkelen voor het verhel-
pen van schade aan kraakbeenweefsel”, 
vult Janine Post aan. Zij is universitair 
docent bij dezelfde vakgroep.

Artrose
Rond de helft van de mensen ontwik-
kelt artrose, een degeneratieve ge-
wrichtsaandoening die gepaard gaat 
met de afbraak van kraakbeen in de ge-
wrichten. Het kan ontstaan door letsel 
aan het gewricht, overgewicht of jaren 
van slijtage van het kraakbeen in de ge-
wrichten. “Juist door de slechte door-
bloeding, het ontbreken van stamcel-
len en de dichte matrix structuur is 
het kraakbeen heel slecht in staat om 
herstelwerkzaamheden uit te voeren. 
Normaal bij een snee in de huid zie je 
snel voorlopercellen naar het opper-
vlak migreren, maar in het geval van 
schade aan kraakbeen hebben de be-
treffende voorlopercellen, de mesen-
chymale stamcellen (MSC’s), het een 
stuk lastiger. De chondrocyten schei-
den de extracellulaire matrixeiwitten 
uit, die de hechte matrix vormen. Er 
zijn wel lagunes in de matrix waarin 
de voorlopercellen prolifereren, maar 
door de aanwezigheid van de dichte 
extracellulaire matrix kunnen ze niet 
migreren. Er is dus wel een poging tot 

herstel van het weefsel, maar die wordt 
gefrustreerd. Om de migratie van 
voorlopercellen te vergemakkelijken 
scheiden chondrocyten matrixoplos-
sende eiwitten, proteases, uit om de 
matrix genoeg af te breken. Maar door 
de dichte matrix in het kraakbeen is de 
afbraak niet voldoende om de cellen 
te laten migreren. Hierdoor ontstaat 
een vicieuze cirkel waarbij steeds meer 
proteases worden uitgescheiden wat 
uiteindelijk leidt tot het progressieve 
verloop van de ziekte”, legt Janine Post 
uit.

MSC’s beter benutten
Het onderzoek van Nicole Georgi richt 
zich op het samenspel van de MSC’s 
en de chondrocyten, waarbij ze met de 
zuurstofarme condities de natuurlijke 
respons van de cellen op hun omgeving 
zo goed mogelijk benadert. “Bij experi-
menten onder normale labomstandig-
heden, dus met hoog zuurstof, moeten 
we veel groeifactoren en dergelijke toe-
voegen om cellen te laten delen. Daar-
door veranderen de cellen nog meer 
dan dat ze al doen. Immers, de cellen 
worden uit hun natuurlijke omgeving 
gehaald, van een 3D-ordening naar 2D, 
en dat is al een enorme overgang. Wat 
hierin ook meespeelt is dat in vergelij-
king tot cellijnen primaire cellen, zoals 
chondrocyten en MSC’s, heel moeilijk 
aan het groeien zijn te krijgen in het 

“
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lab. Dat lukt pas sinds enkele tientallen 
jaren, en dan ook nog eens voor relatief 
korte tijd. Onder 2,5 procent zuurstof 
zijn we er niet alleen in geslaagd om de 
MSC’s langer te laten groeien, maar ook 
om hun werking te verbeteren, wat we 
zien in onder andere een hoger aantal 
cellen, minder verouderingsprocessen 
en betere differentiatie capaciteit. Aan-
vullende experimenten lieten zien dat 
je door het maken van een combina-
tie van MSC’s en chondrocyten betere 
vorming krijgt van kraakbeen. Allerlei 
groeifactoren worden uitgewisseld en 
er wordt meer weefsel gevormd.”

Kansen in kliniek
Het combineren van de verschillende 
cellen –het maken van co-cultures– is 
ook therapeutisch gezien kansrijk. 
“Omdat je met natuurlijk weefsel 
werkt, en er met beenmerg als bron 
voor stamcellen al decennialang erva-
ring is, kan je makkelijker het klini-
sche traject in. De eerste trials zijn dan 
ook al gestart. Hierbij isoleren artsen 
stamcellen uit het beenmerg van de 
patiënt. Vervolgens combineren ze de 
MSC’s met een klein aantal chondro-
cyten en wordt dit mengsel in het aan-
getaste kraakbeen aangebracht. Daar 
moet dan het proces op gang komen 
dat we in het lab al hebben gezien: de 
MSC’s stimuleren de chondrocyten die 
vervolgens lokaal herstelwerk kunnen 

verrichten”, aldus Nicole Georgi.
Voor therapeutisch succes is het belang-
rijk een goed onderscheid te kunnen 
maken tussen de verschillende stadia 
van schade van het kraakbeenweefsel. 
“Als er geen weefsel meer is, dan valt 
er onder natieve condities niets meer 
te repareren. Je wilt zo vroeg mogelijk 
kunnen ingrijpen, en daar zit ook di-
rect een probleem: pijnklachten komen 
pas naar voren als het kraakbeen –waar 
immers geen zenuwen zitten– al flink 
is aangetast. Jeroen Leijten heeft tij-
dens zijn promotieonderzoek in onze 
groep in de ruimte rond het aangetaste 
gewricht enkele factoren geïdentifi-
ceerd als markers. Vervolgstudies moe-
ten aantonen of deze stoffen als vroege 
indicatoren voor kraakbeenschade ge-
bruikt kunnen worden”, vertelt Janine 
Post.

De juiste apparatuur
Een flink deel van haar promotie-on-
derzoek heeft Nicole Georgi besteed 
aan het vinden van de juiste experi-
mentele condities om haar hypothese 
over de toegevoegde waarde van het 
werken onder zuurstofarme omstan-
digheden te bewijzen. “Aanvankelijk 
werkte ik met een kleine plastic kamer 
waar de zuurstof naar binnen wordt 
gepompt. Door de slechte isolatie 
kwam de zuurstofconcentratie nooit 
onder de 2,7 procent en na het openen 

van de deur –wat je bij het wisselen van 
media nogal eens moet doen– duurde 
het twee uur voordat de concentratie 
weer op niveau was. Niet goed voor 
de experimenten, maar we konden 
geen alternatief vinden. Totdat Salm 
en Kipp met het nieuws kwam dat ze 
een nieuwe vertegenwoordiging had-
den opgenomen in hun pakket. Het 
bedrijf Esco maakt incubatoren die de 
lage zuurstofconcentraties wel kunnen 
bereiken en vasthouden, ook als je de 
deuren opent. Als eerste gebruiker in 
Nederland gaven we met de CelCulture 
CO2 incubator ons onderzoek een enor-
me sprong voorwaarts, zowel in kwali-
teit als snelheid van de experimenten. 
Ik had nog wel even willen doorgaan. 
Gelukkig zijn er binnen onze groep 
alweer andere promovendi aan de slag 
die dit onderzoek voortzetten. In sa-
menwerkingen met onze groep wor-
den bij verschillende onderzoeksgroe-
pen over de hele wereld met hetzelfde 
type incubator experimenten onder 
zuurstofarme condities uitgevoerd.”

Info
 Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

 Developmental Bio-Engineering

www.utwente.nl/tnw/dbe

Janine Post en Nicole 

Georgi bij de Esco CelCul-

ture CO2 incubator waar-

mee onder zuurstofarme 

omstandigheden (2,5 % 

O2) experimenten voor 

de kweek van cellen voor 

kraakbeenweefsel zijn 

uitgevoerd.
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Innovatief voorraadbeheer
Ontworpen als totaaloplossing voor het beheer van alle materi-
alen zoals chemicaliën, standaarden en verbruiksartikelen kan 
de Inventory Module van het iLAB Laboratorium Portal tevens 
gebruikt worden voor het beheer van (semi)eindproducten.

De Inventory Module voorziet in een meervoudige indeling van 
categorieën en soorten van materialen waarmee het registre-
ren, onderhouden en zoeken van items sterk wordt vereen-
voudigd. Con�gureerbare elektronische formulieren bieden de 
mogelijkheid om exact die gegevens te registreren die relevant 
zijn voor het type materiaal. Procedures kunnen worden geïn-
tegreerd voor het controleren, testen en goedkeuren van ma-
terialen voordat deze beschikbaar worden voor gebruik. Taken 
kunnen opgezet worden voor het aanvragen van verzendingen, 
de aankoop van nieuwe materialen of herkeuringen.
Hiermee is de Inventory Module niet alleen een systeem voor 
het registreren van voorraden en locaties, maar ook een vol-
waardig systeem ter ondersteuning van laboratoriumprocedu-
res en het beheer van data. Met de Inventory Module is het 
eenvoudiger om te voldoen aan allerhande eisen vanuit rele-
vante kwaliteitssystemen.
Als onderdeel van het iLAB Laboratorium Portal kan de Inven-
tory Module ingezet worden in combinatie met het Elektronisch 
Labjournaal en Sample Tracker waarmee een geïntegreerd sys-

teem ontstaat voor het beheer van alle data binnen het labora-
torium. Neem contact op voor een demonstratie.

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Metrohm introduceert de 875 KF Gas 
Analyzer voor de volledig automatische 
bepaling van het watergehalte in gassen.

De 875 KF Analyzer blinkt uit door zijn 
robuuste constructie, gemakkelijke be-
diening door middel van de Tiamo con-
trole- en databasesoftware en de strikte 
scheiding van de elektronische omgeving 
en het  analysedeel.
In de Analyzer combineert Metrohm tien-
tallen jaren ervaring in procesanalyses 
en Karl Fischer waterbepalingen. De toe-
gepaste Karl Fischer coulometer zorgt 
voor betrouwbare en nauwkeurige ana-
lyses van watergehaltes op het laagste 
niveau.
Het systeem is ontworpen voor een maxi-
male druk van 40 bar. Naast een geïn-
tegreerde verdamper voor vloeibaar gas, 
is de 875 KF Gas Analyzer voorzien van 
een ingangs�lter voor het afscheiden van 
deeltjes en een olie�lter. De gasstroom 
wordt nauwkeurig gemeten met een 
mass �ow meter. De magneetventielen 

worden vanuit de software aangestuurd 
en zorgen voor een volledig geautomati-
seerde werkwijze. 
De 875 KF Gas Analyzer wordt geleverd 
met vooraf gede�nieerde softwaremetho-
den, zodat de gebruiker direct na de in-
stallatie kan beginnen met de analyses. 
Typische applicaties zijn de meting van 

het watergehalte in propaan, propeen, 
LPG, butaan, buteen, ethyleenoxide en 
dimethylether. Waterbepaling in andere 
vloeibare en permanente gassen is ook 
mogelijk.

Metrohm Applikon

www.metrohm-applikon.com

Eenvoudige analyse van water in (vloeibare) gassen
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Retsch heeft haar compacte 
tafelkaakbreker verder geper-
fectioneerd.

Werken met de BB 50 tafel-
kaakbreker is eenvoudig en 
veilig. De grote trechter ver-
gemakkelijkt de materiaal-
toevoer; de capaciteit van de 
opvangbak is verdubbeld. De 
terug te klappen trechter kan 
gemakkelijk worden verwijderd 
zonder gereedschap, zoals 
ook het geval is bij de breek-
arm. De breekkaken kunnen 
eenvoudig door de gebruiker 
zelf worden vervangen.
Deze ruimtebesparende ma-
chine past op elke laboratori-
umtafel en is in staat kleinere 
monstervolumes met een toe-
voergrootte van maximaal 40 
mm tot een eind� jnheid van 
ongeveer 0,5 mm (afhankelijk 
van de eigenschappen van 
het materiaal) te breken. De 

snelheid kan hierbij worden 
ingesteld tussen 550 en 950 
min-1, aangepast aan de ver-
schillende monsters.
Breekkaken en slijtplaten zijn 
verkrijgbaar in vijf verschillen-
de materialen die contamina-
tievrije verwerking tot analyse 
mogelijk maken.

Retsch Benelux

info@retsch.nl 

Kaakbreker voor kleine 
monstervolumes

KjelLink-software optimaliseert routine-analyses met Kjeldahl-
methode.

Büchi Labortechnik introduceert een nieuw softwarepakket dat 
de routinematige verwerking van monsters vergemakkelijkt bij 
Kjeldahl-analyses. Operationele fouten behoren tot het verle-
den door de krachtige combinatie van de KjelLink-software met 
de KjelMaster K-375. Als de KjelLink-software op een PC in een 
netwerk draait, kan de gebruiker monstergegevens zoals ID en 
gewicht importeren uit een LIMS voordat hij de bepaling opstart 

op het destillatieapparaat.
Met KjelLink kan de onderzoe-
ker ook alle andere parameters 
instellen die noodzakelijk zijn 
voor de monsteranalyse. Door-
dat hij de voortgang van één of 
meer destillatie-units vanaf zijn 
PC kan monitoren, bespaart hij 
bovendien kostbare tijd. De re-
sultaten die met de KjelMaster 
K-375 worden gegenereerd, 

kunnen geïmporteerd worden voor herberekeningen, statisti-
sche evaluaties en geavanceerde rapportages.

Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Routinematige Kjeldahl nu nog gemakkelijker

op het destillatieapparaat.
Met KjelLink kan de onderzoe-
ker ook alle andere parameters 
instellen die noodzakelijk zijn 
voor de monsteranalyse. Door-
dat hij de voortgang van één of 
meer destillatie-units vanaf zijn 
PC kan monitoren, bespaart hij 
bovendien kostbare tijd. De re-
sultaten die met de KjelMaster 
K-375 worden gegenereerd, 

Distel Desinfectant: ‘at the leading edge of bio-security tech-
nologies’.

Distel Desinfectant is gebaseerd op een mix van oppervlakte-
actieve ingrediënten en schoonmaakmiddelen. Distel is ont-
worpen om oppervlakten te desinfecteren van alle ruimtes 
van moderne laboratoria. Maar ook waterbaden, incubators, 
pipetten, afvalbakjes, en centrifuges die potentieel geïnfec-
teerd zijn met biologisch materiaal, zoals bloed, urine en 
weefselculturen.
Distel is:
• Bacteriedodend.
• Schimmeldodend.
• Virusdodend.
• Sporendodend.
•  Microbactieriedo-

dend.
Distel is getest op 
inactieve en break-
down DNA/RNA en 
is verkrijgbaar in de 
volgende verpakkin-
gen:
• 5 liter.
• Wipes.
• Spray.

Veilig en effectief desinfecteren

Gilson International

www.pipetman.eu 
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 Vraag nu

naar een       

gratis demo!

Schakel nu over naar   
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

Bespaar duizenden euro‘s tijdens  
de levensduur van uw instrument!
• Geen spuitfilters en filter caps nodig
• 10 jaar suppressor garantie
• Volledig automatische  

monstervoorbereiding
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AANRADERS

Duitse kwaliteit veiligheidskabinetten

Salm en Kipp levert nu van Berner de 
hoogwaardige bioveiligheidskasten 
klasse II, cytostatica veiligheidskasten 
en isolators en sealing apparatuur voor 
gevaarlijk afval.

Het beschermen van uw gezondheid 
staat altijd voorop bij het werken met 
schadelijke micro-organismen, virussen 
of cytostatica. De veiligheidskabinet-
ten van de Duitse fabrikant Berner zijn 
daarom voorzien van unieke veiligheids-
verhogende constructies en hebben de 
zwaarste tests en keuringen doorstaan. 
Alles wordt grondig gecontroleerd en ge-
test op basis van de German Equipment 
and Product Safety Act (GpSG). Dit resul-
teert in een groot aantal certi� ceringen, 
waaronder uiteraard TÜV certi� ceringen. 
Als enige fabrikant in Europa voert Ber-
ner microbiologische testmetingen uit in 
een eigen laboratorium conform DIN EN 
12469, DIN 12980 en NSF 49. 
Omdat een normering en certi� cering 
veelal uitgaat van testomgeving die niet 
altijd overeenkomt met de praktijk van 

opengaande deuren en langslopende 
mensen, bouwt Berner extra veiligheids-
marges in. Dit wordt uitgebreid getest in 
het eigen laboratorium, totdat een nieuw 
product voldoet aan de zelfopgelegde 
strenge veiligheidsstandaarden. Dit alles 
om gezondheidsrisico’s voor laboranten 
tot een minimum te reduceren.
De veiligheidskabinetten van Berner 
worden geleverd met twee of drie HEPA-

� lters. Het derde HEPA-� lter bevindt zich 
onder het werkblad en verzorgt de eer-
ste � ltratiestap. Hiermee blijven de holle 
ruimten en blower vrij van contamina-
tie. Het down� ow- en uitlaat� lter zorgen 
in dat geval voor een extra � ltratiestap, 
waardoor de lucht extreem schoon is. 
Het derde � lter is uitgevoerd als een een-
voudig te vervangen � lter-cartridge. Door 
deze oplossing blijft er ruim voldoende 
beenruimte over. 
De klasse II bioveiligheidskasten zijn ge-
schikt voor HPV-decontaminatie wat snel-
ler, veiliger en voordeliger is dan de tradi-
tionele methode met formaldehyde.
Bij Berner komt niets zo uit het schap. 
Elke veiligheidskast wordt in nauw over-
leg speciaal voor de afnemer gemaakt. 
In nauw overleg, zodat het uiteindelijke 
product precies aansluit op uw wensen. 
Salm en Kipp verzorgt sinds februari 
2013 het advies, de orderbegeleiding, in-
stallatie, validatie en onderhoud.

Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl 

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 GC-analyses. 

Waterstof wordt beschouwd als het beste draaggas in gaschro-
matogra� e omdat het een snelle analyse, hoge ef� ciëntie, la-
gere kosten en een langere levensduur van de kolom oplevert. 
Door het continu monitoren van de waterstofconcentratie in de 
GC-oven en het automatisch overschakelen naar een alterna-
tief draaggas in het geval van een watersto� ek, wordt ieder vei-
ligheidsrisico voorkomen. Het alarmniveau staat standaard op 
25 % LEL en kan eenvoudig aangepast worden. Zodra het wa-
terstofniveau de grenswaarde overschrijdt, genereert de DVLS3 
Simply, Smart Sensor een optisch en akoestisch alarmsignaal 
en stuurt het een SMS-alarm voor mobiele apparatuur.
Het ontwerp van de control-unit maakt het zelfs mo-
gelijk om meerdere sensoren te combineren, met 
een maximum van vier stuks. Sluit bijvoorbeeld 
vier waterstofsensoren aan voor meerdere GC’s 
of meerdere sensoren op één GC. Er is onder 
andere keuze uit sensoren voor het meten van 
temperatuur, barometerdruk, niveau (vloeistof) en 
waterstof. Ook een watersto� ekzoeker behoort tot de 

mogelijkheden.
Naast de sensor levert Da Vinci 
ook cilinders met samenge-
perst gas, waterstof en stikstof 
volgens UN1956, om de DVLS3 
Sensor tussentijds te kalibre-
ren. Zo draagt Da Vinci bij aan 
het veilig gebruik van waterstof 
in GC laboratoria. 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Veilig gebruik van waterstof als draaggas
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GC/MS

Emissies meten van    
 steeds grotere printers 
    met MS/MS
Een enorme meetkamer op de R&D campus van printerfabrikant 

Océ-Technologies in Venlo is de plek waar elke nieuw ontwikkel-

de printer opgaat voor zijn emissie-examen. GC/MS-analyse van 

de in adsorptiebuisjes opgevangen vluchtige verbindingen geeft 

een uiterst nauwkeurig beeld, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De meetkamer kan binnen 
afzienbare tijd wel eens te 
klein worden. De ‘flatbed’ 

printer met een printoppervlak van 
2,5 bij 3 meter, die we nu verkopen, 
kan er nog wel in, maar veel groter 
moeten ze niet worden!” Aan het 
woord is Henk Baron, die bij Océ bin-
nen het cluster chemische analyse van 
de afdeling ‘Analysis & Measurements’ 
verantwoordelijk is voor de emissie-
metingen bij printers. “De meetkamer 
is anticiperend op die grotere printers 
toentertijd aan de buitenkant van het 
gebouw gepland, zodat je die enorme 
apparaten gemakkelijk van buitenaf 
door grote deuren in de meetkamer 
kunt plaatsen. Maar toen hadden we 
niet kunnen voorzien dat de markt 
van de grafische industrie zo’n vlucht 
zou nemen, een markt waar de ‘breed-
formaat’ kleurenprinters zeer gewild 
zijn, en de trend naar steeds groter is. 
Kijk maar eens naar de enorme bill-
boards langs de snelweg.”
Hoe groot de printer ook mag zijn, het 
meetprotocol is voor elke printer het-
zelfde, in lijn met de ISO 28360 norm-
voorschriften. “De procedure duurt 
ongeveer een dag. Eerst stellen we een 
nulmeting vast, waarbij de printer in 
de meetkamer staat, terwijl hij nog 
uitgeschakeld is. Vervolgens wordt 
de printer in stand-by gezet en wordt 
gedurende een uur de ventilatielucht 

geleid langs een adsorptiebuisje. Dat-
zelfde doen we als we de printer een 
half uur laten printen. Ook na uitzet-
ten vangen we nog een uur de nog 
vrijkomende vluchtige verbindingen 
op. Naast de adsorptiebuisjes die we 
gebruiken voor de GC/MS analyse in 
het laboratorium hebben we ook nog 
van die buisjes voor het meten van al-
dehyden en ketonen wat gebeurt met 
LC met UV-detectie. Daarnaast vinden 
verschillende metingen direct aan de 
meetkamer plaats, zoals stof, fijnstof 
en ozon.”

GC/MS
Door het dragermateriaal van het 
buisje op te warmen, vindt desorptie 
plaats. Het Gerstel thermische desorp-
tie systeem (TDS 3) dat Henk Baron 
hiervoor gebruikt, is direct gekoppeld 
aan de GC-inlaat. De ‘cooled injection 
system trap’ zorgt er voor dat eerst 
bij -150 °C het materiaal in een nauwe 
band wordt geconcentreerd. Vervol-
gens wordt het materiaal in de GC 
heel snel verwarmd naar + 290 °C en 
vindt de scheiding plaats.
De vluchtige verbindingen komen 
vervolgens in het massaspectrometer-
gedeelte van de splinternieuwe Q-TOF 
van Agilent, waar Henk Baron –als 
eerste gebruiker in Nederland– zeer 
tevreden mee is. “We hebben altijd een 
traditionele massaspectrometer ge-

bruikt waarbij we heel veel stoffen aan 
de hand van een library gemakkelijk 
konden identificeren. Maar je komt 
toch altijd verbindingen tegen die je 
niet kent, en dan wordt het een flink 
gepuzzel. Met de Q-TOF geleverd door 
Da Vinci Laboratory Solutions hebben 
we een tweetrapsraket waarmee we dat 
veel beter kunnen. Sowieso kunnen we 
accurater de massa-getallen bepalen, 
waarmee je vrij nauwkeurig de bruto-
formule van een stof kunt berekenen. 
Maar met de ‘collision cel’ kan je in 
één en hetzelfde instrument MS/MS 
doen. Je kunt dus voor de onbekende 
componenten een extra fragmentatie 
uitvoeren en uit die fragmenten kan je 
beter de precieze structuur afleiden.”

Van alles
De gemeten vluchtige verbindingen 
verschillen per type printer. ‘‘Van de 
tijd dat er nog elektrophotografische 
printers geproduceerd werden kent 
denk ik iedereen wel de ozonlucht 
die je bij veel printermerken rook. 
De ozonuitstoot van Océ printers is 
echter altijd veel lager geweest door 
het van oudsher toepassen van het 
copy-press systeem en ozonfilters.. We 
streven ernaar om de vluchtige verbin-
dingen uit bijvoorbeeld de inkten, het 
medium (papier), plastic- en rubberen 
onderdelen die warm worden tijdens 
het printen en restjes oplosmiddel die 

“
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gebruikt zijn tijdens de processing, te 
minimaliseren.”
De belangrijkste emissiemeting is die 
aan een apparaat dat helemaal uitont-
wikkeld is. “Aan het einde van het ont-
wikkelproces hebben we meestal vijf 
prototypes, waarvan wij er één meten. 
Aan de hand van de analysegegevens 
kan onze Product Safety afdeling ver-
volgens bepalen of het apparaat kan 
worden vrijgegeven. Ook na vrijgave 
blijven we de printer volgen: ieder jaar 
nemen we steekproefsgewijs een ap-
paraat uit de productielijn en meten 
de emissies.”
De analytisch chemici meten ook re-
gelmatig emissies tijdens de ontwik-
keling van een printer. “Het is de on-
derzoekers er veel aan gelegen om in 
een zo vroeg mogelijk stadium te we-
ten of ze problemen kunnen krijgen 
met verbindingen die in te hoge con-
centraties voorkomen. Maar we hel-
pen de onderzoekers ook bij andere 
vragen. Als ze bijvoorbeeld een nieu-
we inkt ontwikkelen, willen ze precies 
de samenstelling van de verschillende 
grondstoffen weten, welke verontrei-
nigingen erin zitten, waarin verschilt 
de ene batch van de andere?”
Ook het in de printer gebruikte papier 
kan een rol spelen in de samenstelling 
van de vluchtige verbindingen, vooral 
bij de printers die het papier verwar-
men. “Voor onze metingen gebruiken 

we altijd eigen soorten papier, maar in 
de praktijk kan dat natuurlijk anders 
uitvallen, bijvoorbeeld bij gebruik van 
gerecycled papier of papier met coa-
tings. Om daar toch inzicht in te krij-
gen, kunnen we ook stukjes papier in 
de TDS stoppen, opstoken en dan met 
de GC/MS kijken wat er uitkomt. Een 
strategie die we ook toepassen bij het 
zoeken naar bronnen van bepaalde 
componenten. We lopen dan langs het 
project, pakken een stukje plastic, een 
stukje rubber en stoken het op in de 
thermische desorptie unit.”

Strakke normen
De gemeten concentraties worden per 
gevonden component afgezet tegen de 
OEL, de ‘occupational exposure limit’. 
Sommige stoffen zijn helemaal niet 
schadelijk voor mensen, dus die mo-
gen best tot een bepaald niveau wor-
den uitgescheiden. Hierbij is het wel 
zaak dat er geen hinderlijke geuren 
ontstaan. Om dit te vermijden, vinden 
er ook geurmetingen plaats met be-
hulp van een geurpanel in een ruimte 
naast de meetkamer.
Een belangrijke waarde die op de ‘pro-
duct safety sheet’ van de printer terug is 
te vinden, is de maximale hoeveelheid 
milligrammen aan vluchtige compo-
nenten die per uur wordt geëmitteerd. 
Deze verzamelwaarde is weer de basis 
voor een berekening van de maximaal 

toelaatbare concentratie in een klan-
tomgeving. Hierbij hanteert Océ veel 
strakkere normen dan de wetgever. 
“We gaan er bijvoorbeeld van uit dat 
een klant het apparaat drie keer zoveel 
gebruikt als de bedoeling is en dat ook 
nog eens doet in een ruimte met be-
perkte ventilatie. We willen absoluut 
veilig zijn”, zegt Henk Baron.
Dezelfde omzichtigheid legt Océ aan 
de dag bij het kalibreren van de GC/
MS. “Ieder jaar kalibreren we ons sys-
teem voor ongeveer 75 verschillende 
verbindingen. Als we iets anders te-
genkomen, voegen we het toe. Dat 
kan niet voor alle stoffen, omdat we 
die niet in zuivere vorm hebben en 
dus niet over een standaard kunnen 
beschikken. Volgens de ISO-norm 
mogen we dan de tolueenrespons ge-
bruiken als referentie. Maar dat doen 
we liever niet: we willen precies weten 
wat en hoeveel erin zit. Dat lukt ons, 
mede door de software op de nieuwe 
GC/MS, steeds beter.”

Henk Baron, verantwoordelijk voor de 

emissiemetingen bij Océ-Technologies, 

bij de door Da Vinci Laboratory Soluti-

ons geleverde Agilent 7200 Q-TOF GC/

MS die is voorzien van het Gerstel ther-

mische desorptie systeem TDS 3.

Info
 Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

 Océ-Technologies B.V.

global.oce.com
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KORRELGROOTTE ANALYSE

Gekalibreerd  
  zand vindt 
 weg in talloze 
toepassingen
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In de Filcom-vestigingen in Wessem en Papendrecht wordt via 

een zeefproces zand met uniforme korrelgroottes geproduceerd. 

De belangrijkste kwaliteitsparameter is de eff ectieve korrel-

grootte, die onder supervisie van productiecoördinator en kwa-

liteitsmanager Teun de Goeij al meer dan 13 jaar met hetzelfde 

instrument wordt bepaald: de Retsch Camsizer.

De 150 ton zand die in een Ne-
derlands sportpark op een 
nieuw aangelegd kunstgras 

voetbalveld wordt gestrooid is bijna 
zeker afk omstig van één van de Fil-
com-bedrijven. Het is speciaal zand, 
of beter gezegd: zand dat speciaal is 
gemaakt. Dat begint al bij de toele-
veranciers van Filcom, die zand win-
nen in afzettingen van Maas en Rijn, 
in Nederland en net over de grens in 
Duitsland. Die moeten er voor zorgen 
dat het geleverde zand een bepaalde 
korrelgrootte heeft. Vervolgens wordt 
dat zand bij Filcom in stappen gezeefd 
naar tien basisfracties met de gewenste 
korrelgrootte. Die fracties worden het-
zij als zuivere fractie uitgeleverd, het-
zij gemengd met andere fracties. Een 
en ander afh ankelijk van de toepassing 
en de wens van de klant. “In het geval 
van het zand dat op het kunstgras is 
gestrooid, is het belangrijk dat de dra-
ger van de materialen waterdoorlaat-
bare eigenschappen heeft. Als het te 
fi jn is, kan het dichtslaan en blijft wa-
ter op het veld staan”, vertelt Teun de 
Goeij, productiecoördinator en kwali-
teitsmanager bij Filcom.

Waterbehandeling
Die kans op dichtslaan is ook aan-
wezig in een andere belangrijke af-
zetmarkt: zand voor de fi ltratie van 
drinkwater. “De parameter waar het 
hier om gaat is de eff ectieve korrel-
grootte. Hierbij zijn twee waarden be-
langrijk: het punt waarbij 10 % door de 
zeef gaat en 90 % blijft liggen (D10) en 
de D60, het punt waar 60 % doorgaat en 
40 % van het zand blijft liggen. Als je 
die twee getallen deelt krijg je de uni-
formiteitscoëffi  ciënt, een maat voor de 
steilheid van de korrelverdelingsgra-
fi ek. Heb je korrels die allemaal even 
groot zijn, dan is die coëffi  ciënt 1. Wij 
slagen er in om voor de fracties die wij 
leveren voor de waterbehandeling een 
uniformiteitscoëffi  ciënt van 1,2 à 1,3 te 
halen, terwijl de markt maximaal 1,4 
vraagt en de internationale norm zelfs 
op 1,5 zit.”
Omdat Filcom zo’n uniforme korrel 
kan leveren, blijft de fi ltercapaciteit 
van het zandbed tot grotere beddiepte 
benut en langer in bedrijf. “In zo’n 
zandbed worden metaaloxiden van 
onder andere Fe en Mn afgevangen. 
Door het neerslaan van die metalen 

op de zandkorrels moet je op een ze-
ker moment terugspoelen met water 
en lucht onder een bepaalde kracht. 
Als je geen uniforme korrel hebt, gaat 
het zandbed variëren. Fijnere korrels 
stromen meer omhoog waardoor het 
fi lterbed niet meer goed functioneert 
en de eff ectiviteit van de fi ltratie af-
neemt. Met uniforme deeltjes zal dit 
minder snel gebeuren.”

Andere toepassingen
Een toepassing waar juist een mix van 
de gezeefde zandfracties wordt ge-
bruikt, is bij droge cement mortels en 
epoxyhars mortels, gespecialiseerde 
bouwmaterialen voor het maken van 
krimpvrije en waterdichte afdichtin-
gen. “De afnemer wil een constante 
verdeling over een groot bereik. Door 
een aantal zeefproducten samen te 
voegen krijg je dat bereik weer terug, 
maar zonder de variatie van de andere 
zevingen. Zo weet de afnemer precies 
hoeveel water, cement en toeslagstof-
fen hij moet toevoegen om een con-
stante kwaliteit te leveren.”
Remzand is ook zo’n toepassing voor 
uniforme zandfracties. Hierbij wordt 
het zand –vooral in de herfst als de 
blaadjes vallen en op de tram- en 
treinrails blijven liggen– vanuit een 
reservoir voor de wielen op de rails 
gestrooid. Hierdoor hebben de wielen 
meer grip en kan er beter worden ge-
remd.
Remmen is juist niet de bedoeling bij 
de vuilverbranding waar zand als dra-
ger in de oven wordt gebruikt om de 
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Filcom’s productiecoördinator en kwa-

liteitsmanager Teun de Goeij met een 

typische curve van de korrelgrootte 

analyse op het beeldscherm. Op de tafel 

staan de carrousel en de monsterpotten 

met de tien basisfracties zoals die uit de 

zeverij komen.

Info
 Retsch Benelux

www.retsch.nl

 Filcom

www.filcom.nl

warmte vast te houden. Het zand in 
het bed van de oven vervliegt niet en 
zorgt zo voor een constante warmte 
onder in de oven, waardoor het ver-
brandingsproces aan de gang blijft.

Korrelgrootte
In het laboratorium wordt maar één 
parameter gemeten: de korrelgrootte. 
Elke dag wordt per leverancier elke 
binnenkomende vrachtwagen be-
monsterd. De tien gezeefde producten 
worden twee keer per dag op de zeve-
rij bemonsterd en geanalyseerd. Ten-
slotte worden alle uitvalmonsters en 
een monster van elke charge afgezakt 
product geanalyseerd. Alles bij elkaar 
zo’n vele tientallen monsters per dag. 
“Sinds 1999 doen we dat met de Cam-
sizer van Retsch. Van tevoren wordt 
met een carrousel eerst het monster 
in acht potjes verdeeld. De inhoud van 
één van die potjes kan je vervolgens 
zonder afwegen op een trilgootje gie-
ten, waarna de Camsizer begint met 
meten. Dat gebeurt met behulp van 
twee digitale camera’s die tot 50 beel-
den per seconde maken. De ene came-
ra (de grove) meet de normale deeltjes, 
de zoom camera meet de fijne deel-
tjes. Binnen enkele minuten rolt daar 
alle informatie uit die je nodig hebt, 
van de verdeling in deeltjesgrootte 
en -vorm tot de D-waarden, percenta-
ges boven- en ondermaat, de grootste 
korrel, AFS-waarde, korrelvorm; in 
grafiek- of tabelvorm. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of het kan worden 
gerapporteerd!”

De Filcom-vestigingen in Wessem en 
Papendrecht, die onderdeel zijn van 
het Sibelco-concern, waren destijds 
net na Douwe-Egberts het tweede en 
derde bedrijf in Nederland met een 
Camsizer. “We hebben deze machi-
nes nog steeds in gebruik. In de basis 
werken ze nog precies hetzelfde. Er is 
alleen veel verbeterd aan de software 
en natuurlijk is de capaciteit van de 
PC’s enorm toegenomen, wat zicht-
baar is in de snelle en uitgebreide rap-
portages. Ook zijn we in Papendrecht 
begonnen met de koppeling van een 
autosampler, waarbij met een robot de 
monsters automatisch in de trilgoot 
van de Camsizer worden geladen.”

Gecertificeerd
De filterzanden voor de drinkwater-
productie moeten voldoen aan de 
zogenaamde ATA-eisen: attest toxi-
cologische aspecten. Deze eisen zijn 
vastgelegd in een KIWA productcer-
tificaat: BRL K240. Sinds juli 2011 is 
de nieuwe regeling met betrekking 
tot het gebruik van producten die in 
contact komen met drinkwater van 
kracht. Na een overgangsperiode van 
2 jaar (aflopend in juli 2013), moeten 
alle producten die in contact komen 
met drinkwater aan deze regeling vol-
doen. KIWA is door de Nederlandse 
overheid aangewezen als uitvoerende 
instantie van de regeling.
De nieuwe regeling voor producten die 
in contact komen met drinkwater bevat 
niet alleen een beoordeling van de mate-
rialen op toxicologische aspecten, maar 

nu ook op organoleptische en microbio-
logische aspecten. Ook deze aspecten 
zullen binnenkort in de BRL K240 wor-
den opgenomen. “Naast het regelmatig 
door een extern laboratorium laten uit-
voeren van toxicologische en bacterio-
logische analyses op ons zand betekent 
dit bijvoorbeeld ook dat we voor deze 
producten alleen transporteurs mogen 
gebruiken die zijn gecertificeerd. Die 
moeten zelfs de bulkwagens verzegelen, 
om uit te kunnen sluiten dat er tijdens 
transport een verontreiniging in het 
zand heeft kunnen komen.”

Zand naar de woestijn
Als marktleider in de Benelux loopt 
Filcom voorop in bijvoorbeeld de 
ATA-certificering en de deeltjesana-
lyse, waar het ook binnen Sibelco zelf 
een voortrekkersrol heeft gespeeld. 
Het merendeel van het zand wordt af-
gezet in de Benelux, maar het bedrijf 
heeft zelfs reguliere klanten in China 
en Taiwan. Op projectbasis gaat er 
veel zand naar woestijnstaten als de 
Verenigde Arabische Emiraten. “Zand 
genoeg daar zou je zeggen, maar niet 
met de spec’s die wij kunnen leveren!”
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AANRADERS

WD-XRF is een goede alterna-
tieve techniek voor de chloor-
bepaling met coulometrie.

De bepaling van totaal chloor 
is belangrijk voor een raf� na-
derij, want chloor veroorzaakt 
afzetting en corrosie in de 
aardolie destillatie unit, pijp-
leidingen en nafta hydrotrea-
ting units. Een veelgebruikte 
methode om het chloorgehal-
te te bepalen is coulometrie. 
Deze methode staat bekend 
om zijn nauwkeurigheid, maar 
is relatief arbeidsintensief en 
er worden diverse agressieve 
chemicaliën bij gebruikt.
WD-XRF is een alternatieve 
techniek voor de chloorbepa-
ling. Binnen de WD-XRF syste-
men van XOS is de Clora een 
speci� eke, snelle en kosten-
effectieve oplossing. Clora 
meet het totaal chloor volgens 
ASTM D7536 in de range van 
0,06 mg/kg tot 4 %(gewicht) 

met een herhaalbaarheid en 
een reproduceerbaarheid die 
exact voldoen aan de eisen 
van de industrie. Behalve de 
precisie is het grote voordeel 
van de Clora dat er geen heli-
um nodig is; een stopcontact 
met 220V is voldoende! Daar-
naast is de Clora een com-
pacte analyzer en eenvoudig 
in gebruik. Met een extra stap 
in de monstervoorbereiding 
kan ook nog eens gekozen 
worden om alleen het organi-
sche of anorganische chloor 
te meten. 
Naast de Clora bestaat de 
XOS-productlijn uit diverse 
speci� eke toepassingen voor 
onder andere zwavel, silicium 
en fosfor. De Maxine kan 
zelfs een complete lijst van 
elementen bepalen.

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Totaal chloor bepaling met WD-XRF

Binnenkort ook in uw lab? De PipetMax van 
Gilson....

Gilson International

www.pipetman.eu

Sneak pipet preview

Geen verstopte kanalen 
meer in washer
Verify Technology op 
BioTek washers zorgt 
voor snelle identi� -
catie van verstopte 
dispenseer- of afzuig-
kanalen.

BioTek’s 405 Touch 
en 405 LS Micro-
plate Washers zijn nu 
verkrijgbaar met de 
gepatenteerde Verify-technologie: de eenvoudigste, snelste en 
meest betrouwbare manier om verstopte dispenseer- of afzuig-
kanalen te identi� ceren. Met het eveneens door BioTek gepa-
tenteerde Ultrasonic Advantage systeem kan die verstopping 
vervolgens snel worden opgeheven.
Verstoppingen bij platewashers zijn meestal het gevolg van 
indroging, waarbij zoutkristallen of eiwitten de kanalen blokke-
ren. Omdat BioTek patenthouder is van zowel het aantonen van 
een blokkade als het oplossen daarvan, komt u met de nieuwe 
washermodellen 405 Touch en 405 LS Microplate Washer niet 
meer voor onaangename verrassingen te staan.

Beun-De Ronde

www.beunderonde-ls.nl
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AUTOMATISERING

SHL wint aan efficiency 
tot in de haarvaten
Het laboratorium met de meest geavanceerde robotstraat van Nederland blijft de efficiency 

verbeteren. Binnenkort wordt een nieuwe slag gemaakt met een systeem dat de klassieke  

microbiologische bepalingen automatiseert. Misschien wel minstens zo effectief is het opti-

maliseren van de (logistieke) processen. Matthieu Groenewegen, sector manager laboratorium-

diagnostiek bij SHL-Groep in Etten-Leur, kan er alles over vertellen.

Het verbeteren van de effici-
ency in het lab begint buiten 
de deuren van het labora-

torium. Daar is niet iedereen zich van 
bewust”, stelt Matthieu Groenewegen 
en hij komt direct met een sprekend 
voorbeeld. “Wij hebben er voor ge-
zorgd dat op de bijna 300 prikpos-
ten de standaard buisjes direct in de 
monsterrekjes worden geplaatst die 
in het lab in ons robotsysteem worden 
geschoven. Daarmee vermijd je het 
handmatig overzetten; zelfs een robot 
voor die specifieke taak is dan minder 
efficiënt.”
Inefficiënt is ook een wachtrij, en die 
zou je onvermijdelijk hebben voor de 
centrifuges als eind van de ochtend 
de dagelijkse portie monstermateriaal 
van vijf- tot zesduizend patiënten van-
uit de prikposten bij het lab wordt ge-
bracht. “Wij draaien derhalve af op lo-
catie. Dat is sowieso pre-analytisch ge-
zien beter, maar ook veel efficiënter: in 
de tijd dat je de ene patiënt prikt, kan 
je het bloed van de anderen afdraaien. 
Daar zit wel een investering aan vast 
omdat je op een kleine 300 plekken een 
centrifuge moet hebben staan, met on-
derhoud en alles erbij, maar dat weegt 
niet op tegen de winst op de wachttij-
den in het lab.”

Robotstraat
In het laboratorium zelf verloopt het 
gros van de analyses volledig geauto-
matiseerd. “We zijn in 2009 begonnen 
met de implementatie van het Track-
systeem, waarbij de buizen automa-

tisch naar de juiste analysers worden 
getransporteerd. Bij binnenkomst van 
een buis wordt een 360 graden foto ge-
maakt, waarbij het systeem in een ‘split 
second’ aan de hand van de barcode en 
de soort buis weet wat er met dat mon-
ster moet gebeuren en vervolgens de 
meest efficiënte routing bepaalt.”
Die efficiency wordt in de hand ge-
werkt door per patiënt zoveel mogelijk 
eenstuks verpakkingen af te nemen. 
“Een serumbuis zal verschillende ana-
lysers afgaan, waardoor het meestal 
niet nodig is om deelverpakkingen te 
maken of meerdere buizen bij de pati-
ent af te nemen. Dat geeft extra afval, 
extra handelingen en extra belasting 
voor de patiënt. Eén buis is voor de 
analysers meer dan genoeg; die heb-
ben maar een paar microliter nodig, 
een hoogst enkele keer 100 microliter. 
Natuurlijk moet je wel de regels res-
pecteren met betrekking tot cross-con-
taminatie en carry-over. Op dergelijke 
beperkingen moet je je proces flexibel 
inrichten.”

Kwaliteit voorop
Het werk van de analisten is met de 
implementatie van dit systeem veran-
derd, het zijn meer procesoperators 
geworden. “In de ochtend starten ze 
de systemen op, checken of het onder-
houd op orde is, draaien de QC-mon-
sters. Vanaf het einde van de ochtend, 
als de eerste monsters binnenkomen, 
is er veel minder geloop in het lab en 
kunnen de analisten zich focussen op 
de taken waarvoor ze hebben geleerd: 

beoordelen van afwijkende uitslagen 
en zonodig de oorzaak achterhalen. Is 
het een afnamefout of een meetfout, 
zorg dan zo snel mogelijk voor een cor-
rectie van de procedure. Is het bijvoor-
beeld pre-analytisch, dan moeten de 
resultaten van de betreffende monsters 
al dan niet in overleg met de klinisch 
chemicus of de arts-microbioloog wor-
den herbeoordeeld of afgemeld. Gedu-
rende de dag voeren ze ook trendanaly-
ses uit om te kijken of er een drift is in 
de bepalingen. Al met al is het kwalita-
tieve aspect een stuk beter geworden, 
mede omdat er door de verregaande 
automatisering meer tijd voor is.”
De focus op kwaliteit zie je terug in 
alle onderdelen van het lab, niet alleen 
de analysers, maar ook bij de produc-
ten waarin de benodigde chemicaliën 
voor de analysers worden bewaard. 
“Volgens het ‘just in time’ principe 
streven we naar minimale voorraden, 
dus mag er in de opslag niets misgaan. 
We gebruiken hiervoor koelkasten en 
vriezers van Panasonic omdat ze van 
hoge kwaliteit zijn, robuust en be-
trouwbaar. We kunnen er op vertrou-
wen dat ze het altijd doen, dat de kits 
en standaarden voor de diversiteit aan 
analyseapparatuur optimaal worden 
bewaard.”

Volledige labautomatisering
SHL heeft inmiddels apparatuur aan 
de track gekoppeld voor bepalingen 
in de klinische chemie, serologie, stol-
ling, allergie, auto-immuun en hema-
tologie; ook de HbA1C-bepaling voor 

“

LV19.indd   36 05-04-2013   09:34:42



 2013 #19 | 37

het monitoren van diabetes verloopt 
via dit systeem. “Je ziet bij ons niets 
van de traditionele scheiding tussen de 
verschillend disciplines; daar hebben 
we nooit in geloofd. Sterker: er komt 
juist meer overlap tussen de vakgebie-
den. Dat zie je bijvoorbeeld terug in 
de groei van de moleculair biologische 
bepalingen. Die willen we op den duur 
ook aan het systeem koppelen. De mo-
leculaire diagnostiek met PCR vindt 
nu nog plaats in een compleet gesloten 
systeem in een afzonderlijke ruimte, 
maar technisch gezien zijn er weinig 
beletsels om ook dergelijke apparaten 
aan je transportsysteem te koppelen. 
Hetzelfde gaat op voor ELISA –daar 
hebben we ook al naar gekeken– maar 
dat is nu nog niet optimaal inpasbaar: 
de investering is groot voor het ren-
dement en met microtiterplaten moet 
je toch batchgericht werken al hoewel 
hier wel al slimme oplossingen voor 
zijn.”
Een forse stap vooruit in het streven 
naar volledige automatisering heeft 
SHL wel gezet met de aanschaf van de 
WASPlab (Walk-Away Specimen Pro-
cessor) waarmee de klassieke micro-
biologische bepalingen volledig geau-
tomatiseerd worden afgehandeld. “Op 
dit moment zijn we bezig met de im-
plementatie. Spannend, zeker omdat 
we de eerste commerciële klant zijn 
voor WASPlab waar die wordt opge-
bouwd. Overigens zullen de analisten 
de platen blijven beoordelen, die ze in 
dit geval als digitaal beeld op hun mo-
nitor krijgen te zien. Mooie is dat ze 

vanuit het beeld ook kolonies kunnen 
selecteren die automatisch ‘gepickt’ 
worden voor identificatie met een Mal-
di-TOF.”

Eerste en tweede lijn
De automatisering van de microbio-
logische bepalingen hangt samen met 
een toenemende monsterstroom op 
dit gebied. Dit heeft te maken met 
de verschuiving van de zorg van de 
tweede naar de eerste lijn. Bovendien 
ontplooit SHL steeds meer activiteiten 
voor de tweede lijn. “We zijn van oor-
sprong een lab van en voor huisartsen. 
Die huisartsen krijgen steeds meer op 
hun bordje, wat ook tot een uitbrei-
ding leidt van diagnostische aanvra-
gen, waaronder die in de microbio-
logie. Aan de andere kant zien we dat 
ziekenhuislaboratoria analyses uitbe-
steden. Zo heeft het Van Weel-Bethes-
da ziekenhuis uit Dirksland de labora-
toriumonderzoeken voor de medische 
microbiologie en infectieziekten pre-
ventie recent uitbesteed aan ons. Wat 
weer alles te maken heeft met de mo-
derne technieken die we hier toepas-
sen”, aldus Matthieu Groenewegen.
Met een topsnelheid van 3600 buizen 
per uur zijn er nog voldoende moge-
lijkheden om het aantal analyses uit te 
breiden. De ruimte om alle apparatuur 
te plaatsen kan dan wel eens de beper-
kende factor worden. “Het gaat er niet 
meer om hoe groot of hoe snel een ap-
paraat is, maar hoeveel testen per vier-
kante meter footprint per uur die kan 
produceren. We hebben behoefte aan 

compactere, productievere analysers.”

Meer analyseren, minder 
kosten
Ook in de PCR-technieken voorziet 
Matthieu Groenewegen forse uitbrei-
ding. “Binnen nu en drie jaar zullen we 
routinematig sequencen. Dat heeft al-
les te maken met het snel in kaart kun-
nen brengen van mogelijke bacteriële 
uitbraken, het snel kunnen screenen 
van populaties in bijvoorbeeld zieken-
huizen, scholen of verpleeghuizen en 
de veroorzaker vinden. Ook voor het 
terughoudende antibioticabeleid in 
verband met de ontwikkeling van mul-
tiresistente bacteriën zullen we steeds 
meer testen uitvoeren. Dat kan met 
zich meebrengen dat er meer geld moet 
worden uitgetrokken voor laboratori-
umanalyses. Maar uiteindelijk zullen 
de analyseresultaten er juist toe leiden 
dat de zorg efficiënter wordt gemaakt. 
Kijk alleen maar eens naar de winst als 
je door snel en selectief onderzoek een 
bacterie-uitbraak kunt vermijden. Zie 
het lab derhalve niet als een kosten-
post, maar als een effectief instrument 
om de zorgkosten te reduceren!”

Info
 Panasonic Biomedical Sales Europe

www.panasonic.eu/biomedical

 SHL Groep

www.shl-groep.nl

Matthieu Groenewegen 

in het laboratorium van 

SHL-Groep dat vanaf 

12 uur ’s-middags het 

domein is van het ge-

automatiseerde trans-

portsysteem. Analisten 

houden vanachter de PC 

het proces in de gaten en 

beoordelen afwijkende 

resultaten en detecteren 

en achterhalen eventuele 

niet patiëntgebonden 

oorzaken.
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Bloedspiegels bepalen  
  en uitvoeren van  
 kwaliteitscontrole in 
een gloednieuw lab
De verhuizing van Brocacef Ziekenhuisfarmacie naar een nieuwbouw bedrijfspand in 

Oostrum (gemeente Venray) was voor het farmaceutisch laboratorium de gelegenheid om de 

werkindeling en inrichting te optimaliseren. Hoofdanalist Wilbert Wijnhoven en vier col-

lega’s krijgen het mede hierdoor voor elkaar om jaarlijks een kleine 25.000 bloedspiegelbepa-

lingen uit te voeren, alsmede de controles op een groeiend aantal bereidingen.

Brocacef Ziekenhuisfarmacie 
(voorheen ZALV, Ziekenhuis 
Apotheek en Laboratorium 

Venray) levert als ziekenhuisapotheek 
al meer dan 35 jaar integrale farma-
ceutische zorg aan instellingen voor 
de gezondheidszorg, zoals zieken-
huizen, GGZ-instellingen, verpleeg-
huizen, verslavingszorginstellingen, 
zelfstandige behandelcentra en privé-
klinieken. Bij de start in Venray en om-
geving; inmiddels voor instellingen in 
heel Nederland. De daarmee gepaard 
gaande groei resulteerde in de verhui-
zing –halverwege vorig jaar– naar een 
groter pand.
In het pand zijn naast het laborato-
rium, kantoren, een magazijn, verpak-
kingsruimte voor GDS, ruimte waar 
medicatiebegeleiding plaatsvindt en 
een bereidingsgedeelte te vinden. Met 
de verpakkingsmachines kan Brocacef 
patiënt specifiek verpakken. “Medicij-
nen moet je tegenwoordig afleveren 
op naam. Soms heeft een cliënt een 
heel doosje nodig, een andere keer 
zijn het losse tabletten die we apart 
moeten verpakken in zakjes (GDS)”, 
licht Wilbert Wijnhoven toe. 

Kwaliteitscontrole
“We maken echter ook zelf diverse 
voorraadbereidingen in de vorm van 

dranken, capsules en zetpillen en 
daarnaast individuele bereidingen. 
Met name bij die individuele bereidin-
gen nemen wij steeds meer werk van 
andere apothekers uit handen, zoals 
van de BENU-apotheken, die ook on-
derdeel zijn van de Brocacef-groep. 
Rol van het laboratorium hierbij is on-
der andere het controleren of capsu-
les voldoen aan de gewichtsspreiding 
volgens de Europese Farmacopee. De 
volumes van dranken moeten weer 
binnen bepaalde marges liggen. Voor 
de controle van het verpakkingsma-
teriaal hebben we een kast met hon-
derden voorbeelden. Zo kunnen we de 
gewichtscontrole van de inhoud van 
tubes uitvoeren middels tarreren met 
de juiste lege tube.”

Bloedspiegels
Een tweede taak van het laborato-
rium, naast de kwaliteitscontrole, is 
de uitvoering van bloedspiegelbepa-
lingen voor de instellingen waarvoor 
Brocacef integrale farmaceutische 
zorg verleent, alsmede voor andere 
ziekenhuizen, die monsters opsturen 
om te analyseren. Voortbouwend op 
het pionierswerk van ZALV-oprichter 
Jan Noten in de psychofarmaca heeft 
Brocacef een naam hoog te houden 
in de ontwikkeling van bloedspiegel-

bepalingen (TDM: therapeutic drug 
monitoring). “Wij zijn dagelijks be-
zig nieuwe bepalingen toe te voegen. 
Komt er een nieuw geneesmiddel op 
de markt waarbij TDM noodzakelijk 
is, dan ontwikkelen wij een bepaling. 
Zo blijven we meedraaien in de boven-
ste sector van de analyse”, stelt hoofd-
analist Wilbert Wijnhoven.
In tegenstelling tot bepalingen voor 
kwaliteitscontrole gaat het hier om 
lichaamsvreemde stoffen, in eerste 
instantie het medicijn zelf en in som-
mige gevallen ook metabolieten van 
dat medicijn. “Bijvoorbeeld bij het 
antidepressivum nortriptyline bepaal 
je ook de waarde voor de E- en Z-me-
tabolieten. Waar de E-isomeer ten dele 
bijdraagt aan het therapeutisch effect, 
moet je bij de Z-isomeer onder een be-
paalde waarde blijven omdat die stof 
verdacht is voor cardiotoxiciteit. Het 
is zaak voor artsen om regelmatig het 
bloed van hun patiënten te laten on-
derzoeken, enerzijds om een indicatie 
te krijgen van het therapeutisch effect, 
anderzijds om mogelijke toxische bij-
werkingen of ongewenste interacties 
met andere geneesmiddelen uit te 
sluiten. De laboratoriumresultaten 
zijn hierbij ondersteunend voor de 
adviezen van onze apothekers aan de 
artsen om een zo optimaal mogelijk 
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doseringsregime te bereiken bij de pa-
tiënten.

Strak georganiseerd
Al het laboratoriumwerk wordt ge-
daan door vijf medewerkers, goed voor 
4,2 fte, en een stagiair vanuit het ROC 
Nijmegen-Oss die zich vooral met de 
kwaliteitscontrole van bereidingen 
bezighoudt. Het werk is opgesplitst 
in vier taken: kwaliteitscontrole van 
bereidingen en drie taken bij TDM 
(het volgen van de bloedspiegelwaar-
den): dit zijn specifieke manieren van 
extractie en/of het toepassen van een 
specifieke instrumentele methode 
voor de bepaling. Iedereen in het lab 
kan alle bepalingen uitvoeren; we rou-
leren elke week.”
Blikvanger in het laboratorium is een 
grote, brede tafel met vier werkplek-
ken. Door S+B, die naast het meubilair 
ook de twee zuurkasten en een drietal 
chemicaliënkasten leverde, is de tafel 
strak afgewerkt tot op de vloer: far-
maceutische regelgeving vereist dat er 
niets op de vloer mag blijven liggen. 
Ook de kasten zijn tot aan het plafond 
afgewerkt, zodat er geen stof op de 
kastjes kan blijven liggen.
In de lades met flexibele vlakverde-
ling zitten alle spullen die de analist 
nodig heeft voor de betreffende taak, 
bijvoorbeeld pipetpuntjes, vials en 
glaswerk. Ook is er een kastje met 
buffers en extractievloeistoffen. “We 
hebben er voor gekozen om geen brug 
bovenop de tafel te plaatsen waarop je 
al je spullen kunt zetten. Door ze aan 
het einde van de dag op te ruimen in 
de kastjes is de tafel altijd opgeruimd. 
Bovendien heb je per persoon veel rui-
mere werkplekken; het scheelt zo 30 
centimeter diepte.”
Het ruimtelijk effect wordt nog eens 
versterkt doordat op de tafel ook geen 
instrumentatie is geplaatst. “Die staat 
achter een glaswand, gescheiden van 
de rest van het laboratorium. Dit komt 
niet alleen de overzichtelijkheid ten 
goede, maar zorgt ook voor minder ge-
luidsoverlast voor de medewerkers. Er 
kan gebruik gemaakt worden van een 
LC-MS/MS, gaschromatograaf, HPLC 
met PDA (photo diode array) detectie 
en een analyse automaat.”
Ook de werkplek voor de controle op 

de bereidingen is fysiek gescheiden 
van de centrale ruimte, wat ook weer 
te maken heeft met regelgeving. Op 
die plek is ook een sluis met overdruk 
waardoor de monsters van bereidin-
gen naar het lab kunnen worden ge-
bracht. “Dit is een hele verbetering 
ten opzichte van de oude situatie 
waar je als analist heel wat meer me-
ters moest maken om de monsters op 
te halen. Sowieso hebben we rondom 
bereidingen en het lab een hele gang. 
Enerzijds als buffer voor de tempera-
tuur, maar ook voor het goed kunnen 
scheiden van inkomende goederen en 
bereidingen. Regelgeving vereist dat 
goederen elkaar niet kunnen kruisen; 
met de nieuwbouw konden we daar 
eenvoudig voor zorgen.”

Flow
De routing van de TDM-monsters is 
optimaal georganiseerd. “Elk mon-
ster is verpakt in een safety bag. Die 

openen we met een stanleymes op een 
stuk tafel dat is voorzien van een glas-
plaat, zodat je geen krassen in het wer-
koppervlak krijgt. Daarna worden de 
monsters afgedraaid op de centrifuge 
vlak naast de plaats van ontvangst, 
voorzien van een barcode vanuit het 
patiënten registratiesysteem, gerang-
schikt voor de betreffende methode en 
tot aan de analyse in de vriezer gezet. 
Het nieuwe laboratorium en de in-
richting daarvan helpen ons ook om 
die monsterflow zo vlekkeloos moge-
lijk te laten verlopen.”

Hoofdanalist Wilbert Wijnhoven aan het werk aan de grote, brede door S+B geleverde tafel in het 

nieuwe laboratorium van Brocacef Ziekenhuisfarmacie in Oostrum.

Info
 S+B

www.splusb.nl

 Brocacef Ziekenhuisfarmacie

www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl
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Penny zegt: 
Het is tijd om 
te besparen!  

Bespaar geld: 
l De meest energie zuinige 728 liter 

-86ºC vriezer. 
l Tot 55% energie reductie* 
l Tot € 5.000 besparing op

stroomverbruik in 10 jaar.* 
l Minder warmteafgifte betekend

besparen op airco.

Minder belasting van het milieu 
l Vermindering van de kooldioxide

belasting. 
l Geen “hoge GWP” koelmiddelen. 

De Panasonic Eco VIP ULT vriezers met natuurlijke koelmiddelen minimaliseren het 
stroomverbruik, zorgen voor minder belasting van het milieu en besparen geld. Innovatieve
technologie en een klasse IIa medical device certificering garanderen een veilige opslag voor
kostbare research- en diagnostiek monsters. 

Bespaar NU ! ... Met onze nieuwe Eco VIP -86ºC ULT vriezer. 
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Bespaar geld:
l De meest energie zuinige 7

-86ºC vriezer.
l Tot 55% energie reductie*
l Tot € 5.000 besparing op

stroomverbruik in 10 jaar.*
l Minder warmteafgifte bete

besparen op airco.

Minder belasting van het m
l Vermindering van de koold
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AANRADERS

www.panasonic.eu/biomedical

Penny zegt: 
Het is tijd om 
te besparen!  

Bespaar geld: 
l De meest energie zuinige 728 liter 

-86ºC vriezer. 
l Tot 55% energie reductie* 
l Tot € 5.000 besparing op

stroomverbruik in 10 jaar.* 
l Minder warmteafgifte betekend

besparen op airco.

Minder belasting van het milieu 
l Vermindering van de kooldioxide

belasting. 
l Geen “hoge GWP” koelmiddelen. 

De Panasonic Eco VIP ULT vriezers met natuurlijke koelmiddelen minimaliseren het 
stroomverbruik, zorgen voor minder belasting van het milieu en besparen geld. Innovatieve
technologie en een klasse IIa medical device certificering garanderen een veilige opslag voor
kostbare research- en diagnostiek monsters. 

Bespaar NU ! ... Met onze nieuwe Eco VIP -86ºC ULT vriezer. 
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Cryogeen malen was 
nog nooit zo gemak-
kelijk en ef� ciënt!

Retsch heeft de 
nieuwe CryoMill spe-
ciaal ontworpen voor 
cryogeen malen. Een 
geïntegreerd koelsys-
teem zorgt ervoor dat 
de maalbeker voort-
durend gekoeld wordt 
met vloeibare stik-
stof, voor en tijdens 
het maalproces. Zo wordt het monster breekbaar maar blijven 
vluchtige stoffen bewaard.
Door het Auto� ll System wordt het vloeibare stikstof continu 
aangevuld in de juiste hoeveelheid  die nodig is om de tempe-
ratuur op -196 °C te houden. De gebruiker komt niet direct in 
contact met het vloeibare stikstof waardoor de bediening van 
de molen bijzonder veilig is.
De molen valt verder op door:
•  50 % stijging van de maalenergie door oscillerende frequen-

tie van 30 Hz.
•  Versterkte behuizing en geoptimaliseerd leidingwerk.
•  Overzichtelijke gebruikersinterface, geheugen voor 9 SOP’s.
•  Extra accessoires zoals adapter voor zes reactievaatjes.

Retsch Benelux

info@retsch.nl 

Compact is de nieuwste, extreem 
gevoelige Q-TOF massaspectro-
meter van Bruker.

De Q-TOF massaspectrome-
ters van Bruker kunnen zich 
verheugen op een almaar toe-
nemende groep van enthousi-
aste gebruikers. Nieuw in de 
productlijn is de Compact, die 
de robuustheid, reputa-
tie en afmetingen van de 
microTOF-Q serie com-
bineert met de geavan-
ceerde technologie van 
de Impact. Aangevuld met 
enkele state-of-the-art in-
novaties geeft dit de Com-
pact naast een hoge resolutie 
(‘full-sensitivity-resolution’) en massanauwkeurigheid, vooral 
een extreme gevoeligheid en een zeer groot dynamisch be-
reik (meer dan 5 grootte-ordes). Een range aan beschikbare 
ionisatiebronnen, zoals de DirectProbe (voor de analyse van 
vaste stoffen) en de zeer gevoelige IonBooster, bieden alle 
� exibiliteit. Deze karakteristieken maken de Compact uiter-
mate geschikt voor al uw Q-TOF applicaties op het gebied 
van bijvoorbeeld proteomics, multi-target screening, impurity 
pro� ling en identi� catie.

Bruker Nederland

www.bruker.nl

CarnoCheck DNA-test voor de snelle- en be-
trouwbare identi� catie van acht diersoorten in 
voedingsmiddelen.

Met paardenvlees in lasagne en varkensvlees 
in döner kebab breidt het vleesschandaal zich 
dagelijks verder uit. Organisaties voor de be-
scherming van consumenten en politici roe-
pen nu om de uitvoering in geheel Europa van 
DNA-testen van een groot aantal voedingsmiddelen.
Als onderdeel van de inspanningen om antwoorden te vinden 
in de fraude met de etikettering van paardenvlees worden mo-
menteel in diverse Europese laboratoria honderden monsters 
met behulp van de CarnoCheck DNA-test onderzocht. Greiner 
Bio-One biedt de CarnoCheck DNA-testkit, waarmee acht dier-
soorten –naast het paard ook varken, ezel, schaap, rund, kip, 
kalkoen en geit– snel en betrouwbaar in voedingsmiddelen kun-

nen worden gedetecteerd, al sinds 2004 aan.
Greiner Bio-One heeft zich gespecialiseerd in 
de ontwikkeling van moleculair biologische 
analysemethoden. Met behulp van de DNA-
chiptechnologie kan de speci� eke genetische 
vingerafdruk van veel verschillende parame-
ters in één enkele analyse eenduidig worden 
aangetoond. Met de CarnoCheck DNA-chip 
kunnen de acht diersoorten met een detec-

tiegrens van circa 0,5 procent in voedingsmiddelen worden 
aangetoond. De resultaten zijn binnen drie uur beschikbaar. De 
kwaliteit van de analyse wordt gewaarborgd door een uitgebreid 
controlesysteem.

Greiner Bio-One

www.gbo.com

CryoMill: 
the next generation

Gevoelige massaspectrometer

Compact is de nieuwste, extreem 
gevoelige Q-TOF massaspectro-

De Q-TOF massaspectrome-
ters van Bruker kunnen zich 
verheugen op een almaar toe-
nemende groep van enthousi-
aste gebruikers. Nieuw in de 
productlijn is de Compact, die 
de robuustheid, reputa-
tie en afmetingen van de 
microTOF-Q serie com-
bineert met de geavan-
ceerde technologie van 
de Impact. Aangevuld met 
enkele state-of-the-art in-
novaties geeft dit de Com-
pact naast een hoge resolutie 

Gevoelige massaspectrometer

Eén DNA-test, acht diersoorten
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Combi MS/MS en TOF
mist geen enkel pesticide
André de Kok, Wetenschappelijk Medewerker van het Team Chemie - Pes-

ticiden / Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid bij de Neder-

landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Wageningen, is al meer dan 

30 jaar actief in de analyse van pesticiden. Hij kan dan ook als geen ander 

de trends in deze analyses schetsen die hand in hand gaan met ontwikke-

lingen in de massaspectrometrie.

Aflatoxine in Servische koeien-
melk, Chinese babymelk met 
melamine, EHEC-bacteriën 

in taugé, paardenvlees in je biefstuk: 
misstanden met voedsel zijn regelma-
tig in het nieuws. Relatief rustig wat 
dat betreft is het met de bestrijdings-
middelen in voedsel. De laatste echt 
grote affaire die André de Kok zich 
weet te herinneren dateert alweer van 
een jaar of zes geleden. “Slimmeriken 
in China vervingen een ethylgroep van 
een bekend pesticide (isofenfos-ethyl) 
door een methylgroep, dat vervolgens 
op grote schaal illegaal werd gebruikt 
in Spanje en na ontdekking uitmond-
de in een grote affaire met Spaanse 
paprika’s. Het gemodificeerde middel 
was een tijdje onopgemerkt gebleven 
omdat het bij geen enkel Europees lab 
in de bibliotheek van referentiespectra 
zat. Zodra onze collega’s in Spanje het 
bestrijdingsmiddel hadden geïdentifi-
ceerd hebben we die direct toegevoegd 
aan onze bibliotheek, en konden we 
met behulp van retrospectieve analyse 
van de oude datafiles precies zien wan-
neer ze het middel zijn begonnen te 
gebruiken.”
Dergelijke wielrendopingachtige tafe-
relen zijn tot nu toe een zeldzaamheid 
in pesticidenland. De overtredingen 
die bij de analyses van de NVWA aan 
het licht komen hebben bijna zonder 
uitzondering betrekking op over-
schrijding van de limietwaarde of het 
gebruik van pesticiden die niet meer 

zijn toegestaan binnen de EU, maar 
wel in bijvoorbeeld Azië, Afrika of 
Zuid-Amerika of daar illegaal toege-
past worden.. Hierbij ziet André de 
Kok een duidelijke trend naar minder 
afwijkingen. “Sowieso is het aantal 
pesticiden dat in de EU nog mag wor-
den gebruikt gehalveerd naar onge-
veer 250. Maar de daling hangt ook sa-
men met de EU-harmonisatie in 2008 
waarbij de MRL’s, de Maximale Resi-
du Limieten, voor alle landen in de EU 
zijn gelijk getrokken. Daarvoor had je 
nog de situatie dat een bepaalde pes-
ticide in Spanje was toegestaan, maar 
hier verboden was. Zo’n nultoleran-
tie in Nederland was dan scoren voor 
open doel. Vandaag de dag zien bij nog 
ongeveer 1 procent van de Nederlandse 
monsters een afwijking, waar dat 3 tot 
5 % was. We zijn hiermee beter dan het 
EU-gemiddelde van rond de 3 % (eer-
der: 10 %) en EU-importmonsters, die 
van meer dan 20 % zijn gedaald naar 10 
tot 15 %.”

Meer monsters
Waar de NVWA ‘overall’ te maken heeft 
met een continu dalend monsteraan-
bod (de terugtredende overheid!), 
analyseren de 10 medewerkers op 
het pesticiden-routinelab juist meer 
monsters dan voorheen. “Toen we 
nog in Amsterdam zaten verwerkten 
we maximaal zo’n 3.500 monsters per 
jaar. Sinds 2010 is dat toegenomen tot 
4.500-5.000. Dit is het gevolg van een 

nieuwe Europese wet voor de import-
controle, waarbij bepaalde product-
land combinaties een vast percentage 
controle krijgen bij de EU-grens. Die 
controles kwamen bovenop de norma-
le controle-activiteiten die we op basis 
van het inspectiebeleid uitvoeren.”
De product-land combinaties worden 
per kwartaal vastgesteld en geëvalu-
eerd over de voorgaande periode. Het 
kan gaan om alle producten uit een 
bepaald land, of een specifiek product 
uit meerdere landen. Het is de NVWA 
er veel aan gelegen om de monsters zo 
snel mogelijk te analyseren aangezien 
partijen die in onderzoek zijn bij de 
grens vastgelegd worden. “In principe 
moeten we uiterlijk binnen 72 uur een 
analyseresultaat afleveren. Maar be-
denk dat het om handel gaat, met vaak 
partijen bederfelijke waren, die pas 
vrijgegeven mogen worden na gun-
stige rapportage. Wij streven er altijd 
naar om dat binnen 24-48 uur te doen, 
hetgeen merendeels ook lukt.”

Van ppm naar ppb
André de Kok heeft in de afgelopen 30 
jaar een verschuiving gezien van de or-
ganochloor-, organofosforpesticiden 
en carbamaten naar een veel grotere 
verscheidenheid aan klassen, veelal 
organostikstofverbindingen. “Die mo-
derne pesticiden zijn minder schade-
lijk en sneller afbreekbaar; ook de do-
seringen nemen af. Dat vertaalt zich in 
lagere gehaltes: waar je in de tachtiger 
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Combi MS/MS en TOF
mist geen enkel pesticide

dré de Kok nuanceert de gedachte dat 
je met alleen voldoende resolutie bij 
een TOF helemaal geen MS/MS meer 
nodig hebt. “In 2006 hadden wij in 
Nederland al het eerste demo-LC-TOF 
apparaat, maar de software voldeed 
niet voor de routine-omgeving; te veel 
vals-positieve en vals-negatieve re-
sultaten: puur identificeren op alleen 
exacte massa was niet te doen. De soft-
ware zien we nu eindelijk veel beter 
worden, maar iedereen heeft nu wel 
zo’n beetje de gedachte opgegeven dat 
je op basis van alleen de exacte massa 
kunt meten; je hebt toch minimaal 
een isotoop-piek en/of een extra frag-
ment-ion nodig voor ondubbelzinnige 
identificatie. Voor ons specifieke werk 
wordt de TOF typisch naast de MS/MS 
triple-quads gebruikt. Gebruik van 
een Q-TOF is ideaal, dus eerst selectie 
van een parent-ion en dan een dochter-
ionenspectrum opnemen.”

Betere gevoeligheid
Meest recente aanschaf voor de pes-
ticidenanalyse is de Scion TQ GC-MS 
triple quadrupole van Bruker. “Naast 
een verbeterde scansnelheid is dit in-
strument ook weer een stuk gevoeli-
ger. Je zoekt altijd naar het meest ge-
voelige apparaat, want dat bespaart je 
veel tijd in de bij ons nog grotendeels 
handmatig uitgevoerde monstervoor-
bewerking.”
Wat zeker ook meespeelt is de ervaring 
in het werken met de software van 
Bruker. “Software is zo specifiek dat 
je daarmee een zekere merkentrouw 
kweekt. Je stapt niet zomaar naar een 
andere leverancier. De afhankelijkheid 
van software wordt sowieso steeds gro-

ter, zeker voor de routinelabs. Automa-
tische dataprocessing moet liefst zo di-
rect mogelijk de juiste kwalitatieve en 
kwantitatieve data rapporteren, dus 
je moet zo weinig mogelijk vals-posi-
tieven en vals-negatieven genereren. 
Daarbij speelt ook dat alles snel moet: 
de analist heeft steeds minder tijd om 
zelf alle data in detail na te kijken. Je 
moet steeds meer kunnen vertrouwen 
op het rapport dat automatisch wordt 
gegenereerd. Ook wat dat betreft ligt 
er een flinke verantwoordelijkheid en 
druk bij de leverancier.”

jaren soms 5 tot 15 ppm aan organofos-
foresters vond in bijvoorbeeld granen, 
is dat nu beduidend minder. Afhanke-
lijk van het pesticide zit je nu typisch 
tussen de 1 en de 500 ppb. EU-MRL’s 
liggen meestal op het niveau van 10-
500 ppb. Bepaalde supermarktketens 
eisen dat de concentraties maximaal 
op de helft of zelfs een derde van deze 
limietwaarde liggen.”
Uitdaging voor het pesticidenlab, dat 
in Nederland fungeert als Nationaal 
ReferentieLaboratorium (NRL) voor 
Pesticiden in Food en Feed, is om 
steeds meer pesticiden (in de pesticide 
manual staan er een kleine 1300 die 
ooit wereldwijd verkocht zijn), steeds 
sneller, met een steeds hogere gevoe-
ligheid te kwantificeren. Dat was tot 
pakweg 1988 nog een tijdrovende be-
zigheid aan de hand van een combina-
tie van GC- en HPLC-methoden met 
selectieve detectoren, waarmee circa 
300 pesticiden konden worden aange-
toond. “Rond 1992 konden we al met 
een GC-MS ITD (ion-trap detector) 
350 verbindingen in een half uur ana-
lyseren: een enorme doorbraak, ook 
direct voor de routine toepasbaar. We 
keken toen al met argusogen naar de 
ontwikkelingen rond LC-MS/MS ion-
trap en triple quad, maar het heeft nog 
wel een jaar of tien geduurd voordat 
die techniek ook daadwerkelijk in de 
routine kon worden ingezet.”

‘Full scan’
Een belangrijke onderscheidende fac-
tor in de keuze van de scheidings- en 
detectietechnieken is de scansnelheid. 
Met de GC-MS ITD kon je al snel ‘full 
scan’ meten. Dus scannen op een in 
principe onbeperkt aantal verbindin-
gen die je in de vorm van standaard-
spectra in je referentiebibliotheek hebt 
opgenomen. Aan de LC-MS/MS triple-
quad kant kwam je aanvankelijk door 
de beperkte scansnelheid niet verder 
dan 150 verbindingen in één 30 minu-
ten run. Inmiddels is dat toegenomen 
tot zo’n 600 waarbij je nu naast triple-
quad ook kan kiezen voor de ‘time of 
flight’ (TOF) detectietechniek, waarbij 
de scope in principe onbeperkt is.
Naast de eerst geïntroduceerde lage re-
solutie TOF wordt nu de hoge resolu-
tie TOF steeds populairder. Maar An-

André de Kok is bij de NVWA in Wageningen verant-

woordelijk voor methode-ontwikkeling, validatie en 

implementatie en kwaliteitsborging van de pestici-

denanalyse. Naast talloze publicaties en deelname aan 

vele (EU) projecten was hij voorzitter van de eerste 

European Pesticide Residue Workshop (EPRW) die in 

1996 in Alkmaar plaatsvond. Hij is nog steeds lid van 

het wetenschappelijk comité van dit tweejaarlijkse 

congres, dat in juni 2014 in Brussel wordt gehouden. 

Hij is medeoprichter en ook nog betrokken bij de orga-

nisatie van de eveneens tweejaarlijkse Latin-American 

Pesticide Residue Workshop (LAPRW) die in mei van 

dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden, deze 

keer in Bogota (Colombia). Hij is ook vanaf het begin 

lid van de wetenschappelijke adviesgroep van de 4 Eu-

ropese ReferentieLaboratoria (EURL’s) voor Pesticiden. 

Info
 Bruker Nederland

 www.bruker.nl

 NVWA

www.vwa.nl

LV19.indd   43 05-04-2013   09:34:56



44 |  2013 #19  

VIRUSDETECTIE

Virussen zoeken in
 bloembolgewassen
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) in Lisse voert jaarlijks meer dan 6,5 miljoen testen uit 

om het vrij zijn van plantenvirussen aan te tonen in bloembolgewassen als tulp en lelie. Het 

overgrote deel van die testen gebeurt aan de hand van ELISA. Sinds de opkomst van mecha-

nisch overdraagbare virussen wordt meer en meer PCR ingezet. Hoofd laboratorium Ton van 

Schadewijk is al vanaf de eerste ELISA’s bij de BKD betrokken.

Buiten het laboratorium van de 
Bloembollenkeuringsdienst 
staat een container die tot de 

nok is gevuld met ELISA-platen. “We 
gebruiken van Greiner Bio-One op 
jaarbasis wel 150.000 platen en hebben 
met de leverancier afspraken gemaakt 
om die enorme stroom aan materialen 
zo efficiënt mogelijk te handlen. Dat 
begint bij een eigen batchnummer bij 
Greiner, dat al die platen in één batch 
produceert, zodat we uit kunnen gaan 
van uniforme kwaliteit. Ook in het 

verpakken komen ze ons tegemoet: in 
plaats van individueel verpakte pla-
ten krijgen wij ze in een grote plastic 
zak netjes in stapels, wat ons veel tijd 
scheelt met het dagelijks uitpakken en 
neerzetten van 1500 tot 2000 platen. 
Na gebruik belanden alle platen in de 
container buiten die door een gespe-
cialiseerde afvalverwerker wordt af-
gevoerd”, vertelt Ton van Schadewijk, 
hoofd laboratorium van de Bloembol-
lenkeuringsdienst (BKD) in Lisse.
De ELISA-testen worden gebruikt 

voor het aantonen van plantenvirus-
sen en maken deel uit van de keuring 
van de kwaliteit van bloembollen zo-
als die door de Bloembollenkeurings-
dienst in opdracht van de overheid 
wordt uitgevoerd. “Veldkeuringen 
maken uiteraard een belangrijk deel 
uit van die opdracht. Hierbij keuren 
inspecteurs te velde de gewassen op 
het vrij zijn van allerlei gebreken en 
ziektes. Maar we hebben ook te maken 
met moeilijk waarneembare beelden, 
verborgen gebreken die zich niet bij 

Hoofd laboratorium Ton van Schadewijk en research analist Ralph Ebbing bij de ELISA-faciliteiten in het wereldwijd gezien 

grootste lab in de bloembollensector. Naast de primaire taak van het uitvoeren van keuringen heeft de BKD, dat onlangs haar 

90-jarig bestaan vierde, ook de opdrachten vanuit de overheid om im- en export in de gaten te houden.
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keuringen laten aanwijzen. Die han-
gen bijna altijd samen met virusinfec-
ties, die we door laboratoriumtoetsing 
kunnen aantonen. Bacteriën en schim-
mels zijn ook belangrijke schadebron-
nen in de bloembollenteelt, maar 
gemakkelijker waar te nemen. Daar 
komen doorgaans geen toetsen aan te 
pas.”

Klassenverschillen
De keuringen hebben alles te ma-
ken met de indeling in klassen, en 
de uiteindelijke waarde van een par-
tij bloembollen. Het percentage dat 
door een virus is besmet is hierbij een 
belangrijke graadmeter, maar ook de 
andere aspecten van de keuring (visu-
ele inspectie, bacteriën en schimmels, 
soortechtheid) worden daarin meege-
wogen. Probleem met een plantenvi-
rus is dat ze lastig waarneembaar zijn 
en het van kwaad tot erger wordt: ze 
worden van generatie op generatie 
overgedragen. Daarbij speelt dat er 
verschillende besmettingsroutes zijn, 
bijvoorbeeld in de lucht via bepaalde 
bladluizen of in de grond via nema-
toden. “Telers streven uiteraard naar 
zo min mogelijk besmettingen, wat 
ze doorgaans bereiken door in een zo 
vroeg mogelijk stadium uit te selecte-
ren. Voor het maken van een gezonde 
selectie uit een partij kan je ook ge-
bruik maken van laboratoriumtests.”
Het gros van de testen verloopt steek-
proefsgewijs. “Aan het eind van het 
seizoen neemt de keuringsmeester een 
bladmonster, dat wordt gebruikt voor 
de virustests. Je meet dan ook direct 
de eindsituatie, want te velde zou een 
verspreiding van eventueel aanwezig 
virus plaats kunnen vinden.”

Mechanische overbrenging
Sinds enkele jaren heeft de sector te 
maken met het nieuwe fenomeen van 
mechanisch overdraagbare virussen, 
zoals de potex-virussen. “Die virussen 
zijn op zich niet nieuw, ze zijn mis-
schien wel honderden miljoenen jaren 
oud, maar ze zijn nieuw in het gewas. 
Ze hebben mogelijk kleine mutaties 
ondergaan. Ook anders is dat ze spon-
taan via bol-op-bol contact, wortel-
contact in de grond of via spoelwater 
van bol op bol kunnen worden over-

gedragen: er komt geen toegewijde 
virusoverbrenger als luis of nematode 
meer aan te pas. Omdat er tussen het 
moment dat je de bladtest doet en dat 
je de bol in de grond stopt nog veel 
gebeurt met de bollen (spoelen, sorte-
ren, schubben) is het zaak een boltoets 
uit te voeren. Met PCR lukt het om in 
bollen eventuele aanwezige lage virus-
concentraties aan te tonen.”

PCR
De BKD moet op steeds meer virussen 
testen. Het stapelen van toetsen is bij 
PCR een stuk efficiënter dan bij ELI-
SA. “Bij ELISA moet je vaak meerdere 
extracties uitvoeren, terwijl je bij PCR 
vanuit één RNA-extract een bijna on-
beperkt aantal virussen kunt bepalen. 
Dat heeft ook consequenties voor de 
kostprijs. Waar de kostprijs voor een 
enkele test met ELISA nog lager is dan 
bij PCR, liggen de kosten bij meerdere 
virussen met PCR juist lager”, vertelt 
Ton van Schadewijk.
“Met PCR heb je in feite een overcapa-
citeit aan gevoeligheid”, vult research 
analist Ralph Ebbing aan. “Bij ELISA 
toets je een plant afzonderlijk; je moet 
het doen met het virus dat aanwezig 
is; ga je verdunnen dan detecteer je 
het virus niet meer. Bij PCR kan je 
tien planten bij elkaar voegen en als er 
eentje ziek is, dan vind je die toch. Een 
ander voordeel is dat je bij onbekende 
virussen de RNA-sequentie kunt ver-
gelijken met een database van sequen-
ties en zo snel tot identificatie van het 
virus kan komen.”

Goedkoper
Door de groeiende vraag naar testen 
op meerdere virussen zal het aan-
tal ELISA’s eerder toe- dan afnemen. 
Maar Ton van Schadewijk is er van 
overtuigd dat op den duur PCR de 
standaard methode wordt en ELISA 
compleet verdringt. “Met PCR kan je 
beginnende infecties aantonen en kan 
de teler in een vroegtijdig stadium be-
sluiten om wel of niet te planten. Die 
teler kan zich niet permitteren om 
met 3 % besmetting te beginnen; dat 
wordt misschien wel 20 % te velde en 
zal zijn weerslag hebben op de bloem-
productie.”
Kostenbewust als de BKD is doet het 

lab er alles aan om ook de PCR-testen 
zo goedkoop mogelijk uit te voeren. 
“We worden hierin geholpen door-
dat allerlei patenten zijn verlopen 
waardoor de reagentia goedkoper zijn 
geworden. Maar we zijn ook zuinig 
met de reagentia: waar de leverancier 
uitgaat van 50 µl, kunnen wij toe met 
15 µl. Ook de RNA-zuivering doen 
we een factor drie goedkoper door de 
overstap van kolommateriaal naar 
magnetic beads. Tenslotte maken we 
gebruik van het 384 platform, waarbij 
we vier keer zoveel monsters tegelijk 
kunnen amplificeren dan bij de klas-
sieke 96-platen”, aldus Ralph Ebbing.
De BKD, een stichting, heeft als beleid 
om niet standaard elk jaar de prijzen 
te verhogen met de inflatiecorrectie. 
“We betalen zelfs incidenteel terug 
aan de telers; verlagen de prijzen als 
het structureel is. Zo hebben we in 
2012 alle tarieven BKD-breed met 5 % 
verlaagd”, vertelt Ton van Schadewijk. 
“Bedenk hierbij dat een toenemend 
percentage, nu al 30 %, van onze acti-
viteiten aanvullend is op de wettelijke 
verplichting van de keuringssystema-
tiek. Telers vragen vanuit hun groei-
end kwaliteitsbewustzijn meer dan 
verplicht is; willen weten hoe het zit. 
Wij dragen daar met snelle, gevoelige, 
selectieve en betaalbare testen graag 
ons steentje aan bij.”

Info
 Greiner Bio-One

 www.gbo.com

 BKD

www.bkd.eu

Laborante 

Agnieszka 

Dabrowska 

bij acht van 

de ruim 

150.000 ELI-

SA-platen 

van Greiner-

Bio One 

die jaarlijks 

in het lab 

worden ge-

bruikt.
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Best choice for your scale up lab
High performance and safe in use

Intuitive operation and handling guarantees safe and efficient distillations. 
Individualize your Industrial Evaporator to your needs up to 50 liter flask size. 
High performance combined with economy and safety. 
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er 
snel bij bent!

AES demo apparatuur 
voor microbiologie

Om onze demonstratie apparatuur up-

to-date te houden doen wij twee AES 

apparaten voor een aantrekkelijke prijs 

van de hand.

AES Smasher, geavanceerde 

blender

• Zeer snel.

•  Automatische aanpassing snelheid 

voor perfecte menging.

• Digitaal display.

• Lekker stil.

Omschrijving: demonstratiemodel.

Artikelnummer: AXAESAP1064-DEMO

Prijs: van € 2.844 voor € 2.244.

AES Dilumat S, gravimetrische 

diluter

• Wegen, verdunnen en traceren in één.

•  Automatische arm voor eenvoudig 

gebruik in een laminaire fl ow kast.

•  In minder dan 20 seconden een 25 g 

monster nauwkeurig verdunnen.

Omschrijving: demonstratiemodel met 

lichte gebruikssporen.

Artikelnummer: AXAESAP1082-DEMO

Prijs: van € 3.714 voor € 2.914.

Reageer snel, want van elk van 
de apparaten hebben we er 
maar één beschikbaar!

Salm en Kipp BV

info@salm-en-kipp.nl

Goedkope micrOTOF 
voor snelle beslisser
Bruker heeft een 

aantal ingeruilde 

micrOTOF en 

micrOTOF (q) ESI-

TOF benchtop 

systemen op voor-

raad gekregen. 

Een buitenkans 

voor de snelle 

beslisser die met 

hoge resolutie 

(>17.500 FWHM 

full sensiti-

vity resolution) en 

massanauwkeurigheid (<3 ppm) aan de slag 

wil gaan, voor bijvoorbeeld identifi catie van 

onbekende stoff en of screeningstoepassingen. 

Bruker Nederland

daltonics@bruker.nl

Pipetman M is een 

fusie tussen de wel-

bekende accuratesse, 

precisie en robuust-

heid van de Pipet-

man P en nieuwe 

gebruiksvriende-

lijke functies om 

uw werk in het lab 

te vereenvoudigen. 

Een lichtgewicht, 

maar ontworpen met 

sterke materialen en 

componenten, maken Pipetman M één van de 

lichtste gemotoriseerde pipetten in zijn soort.

Koop nu de Pipetman M, single of mul-

tichannel en ontvang de powercarrousel 

gratis. U bespaart hiermee € 340!

Gilson International

sales-nl@gilson.com

www.pipetman.eu

Gratis powercarrousel
Blijvend verlaagde prijzen 
voor VICI Valco

VICI Valco, bekend als producent van de Valco en 

Cheminert fi ttings en kranen voor GC en HPLC, 

heeft de meeste catalogusprijzen per 1 januari 

2013 blijvend verlaagd. Deze prijsverlaging 

varieert per item en loopt op tot maar 

liefst 15 procent.

In de laatste VICI Valco Cheminert catalogus 

staan alle Valco en Cheminert fi ttings en kranen, 

tubings en fl ow, druk en on/off  control devices 

overzichtelijk vermeld. De catalogus bevat ook 

de 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 %. U kunt 

deze catalogus en de actuele VICI prijzen aanvragen bij de afdeling supplies, telefo-

nisch via 010-258 18 78, per e-mail via supplies@davinci-ls.com. Natuurlijk kunt u 

ook alle prijzen vinden in de webshop: http://shop.davinci-ls.com. 

Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Best choice for your scale up lab
High performance and safe in use

Intuitive operation and handling guarantees safe and efficient distillations. 
Individualize your Industrial Evaporator to your needs up to 50 liter flask size. 
High performance combined with economy and safety. 

Quality in your hands

   
of high-quality swiss
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GC/LC/MS-Systems

Life Science 
Research

  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

Applied Analytical 
  Food Safety
  Environmental Testing
  Forensics
  Product Control
  Pesticide Screening
  Doping/Drugs of Abuse 

  Screening
  Polyaromatic Hydrocarbon 

  Analysis (PAH)
  Petroleomics
  Polymer Analysis

Innovation with Integrity

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

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

Vijf keer raak bij Beun-De Ronde

Beun-De Ronde biedt de volgende modellen aan 

tegen weggeefprijzen:

•  Analytik Jena double beam spectrofotometer 

model Spekol 2000: € 2.500.

•  MSE gekoelde centrifuge compleet met uit-

zwaairotor en toebehoren (capaciteit 4 x 200 

ml): € 3.000.

•  Labconco weighing cabinet Xpert (voor afwe-

gen van toxische stoff en) met tafel en werkblad: 

€ 2.000.

•  Schmidt + Haensch elektronische refractometer 

model ATR-SW: € 1.000.

•  Labconco cooled Centrivap (vacuum) centri-

fuge: € 2.000.

Wees er snel bij, want weg = weg!

Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl

Heidolph demo apparatuur
in de uitverkoop

Omdat Heidolph voor 2013 een nieuwe huisstijl heeft gelanceerd 

is onze demonstratie apparatuur ‘verouderd’. Daar kunt u van 

profi teren! 

Heidolph magneetroerder MR Hei-Tec met verwarming

•  Digitale snelheidsregeling van 

100 tot 1.400 rpm.

•  Temperatuur instelbaar tot 

300˚C.

•  Digitaal display met snelheid en 

temperatuur.

•  Omschrijving: demonstratiemodel 

met paar hele kleine krasjes.

• Artikelnummer: HE505300000-DEMO.

• Prijs: van € 620 voor € 450.

Nog twee magneetroerders beschikbaar!

Heidolph RZR2102 control bovenroerder 

met twee overbrengingen

• Zeer geschikt voor viskeuze vloeistoff en.

•  Elektronische snelheidsregeling van 12 tot 2.000 

rpm.

• Constante snelheid bij veranderende belasting.

• Digitaal display met snelheid en kracht.

•  Omschrijving: demonstratiemodel met paar hele 

kleine krasjes.

• Artikelnummer: HE5012102100-DEMO.

• Prijs: van € 1.732 voor € 951.

Nog één bovenroerder beschikbaar!

Salm en Kipp BV

info@salm-en-kipp.nl

Minimale pipetteerkracht 
in één set

Pipetman G Starterkits bieden een eersteklas pipetteercomfort 

met de robuustheid en accuratesse, zoals u van Pipetman ge-

wend bent. Ze zijn er in verschillende samenstellingen:

• Pipetman G Starterkit; P20G/P200G/P1000G.

• Micro Volume Kit P2G/P10G/P100G.

• Complete set pipetten inclusief tips en accessoires.

 Pipetman G Starterkit biedt een geweldige besparing op de aan-

schaf van nieuwe pipetten en is de meest eenvoudige manier om 

een compleet nieuwe set pipetten en accessoires te bemachtigen. 

Nu is dat extra aantrekkelijk omdat u bij de aanschaf van een 

Pipetman G kit één Pipetman G naar keuze gratis krijgt. 

U bespaart hiermee 

tot € 239.

Gilson International

sales-nl@gilson.com

www.pipetman.eu

Gratis Microman 
bij drie pipetten

Overtuigd van het gebruiks-

gemak van Pipetman L, met 

zijn gepatenteerde tip-afwerp-

mechanisme? Tevreden over 

de accuratesse en constante 

meting voor elk kanaal van de 

Pipetman Neo Multichannel?

Koop dan nu drie Pipetman L, 

single of multichannel en ont-

vang één 

Micro-

man gratis. 

U bespaart 

hiermee € 201!

Gilson International

sales-nl@gilson.com

www.pipetman.eu

U bespaart 

hiermee € 201!
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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

Applied Analytical 
  Food Safety
  Environmental Testing
  Forensics
  Product Control
  Pesticide Screening
  Doping/Drugs of Abuse 

  Screening
  Polyaromatic Hydrocarbon 

  Analysis (PAH)
  Petroleomics
  Polymer Analysis

Innovation with Integrity

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! 
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Committed to 
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Half Area 96 Well Platen
Bespaar tot 57% op reagentia 

 Afmetingen identiek aan 96 well plaat

 Well center identiek aan 96 well plaat

 Te gebruiken op alle geautomatiseerde apparatuur

Toepasbaar voor:

 ELISA

 Cel- en weefselkweek

 Fluorescentie, Luminescentie

 UV metingen 

Metrohm Applikon nodigt  u uit voor een 

workshop/seminar waterbepalingen op 23 

of 24 april 2013. Tijdens deze dag bent u 

verzekerd van interessante lezingen over 

de achtergronden en praktische toepassin-

gen op het gebied van Karl Fischer. Dit alles 

wordt uiteraard ondersteund door diverse 

demonstraties.

Aan bod komen onderwerpen zoals;

•  Volumetrie of coulometrie; wanneer ge-

bruikt u welke techniek?

•  Probleemmonsters; hoe aanpakken en 

welke alternatieven zijn er?

•  Automatisering; wanneer en welke moge-

lijkheden zijn er? De nieuwste generatie 

Metrohm instrumenten.

De lezingen worden mede verzorgd in sa-

menwerking met Sigma Aldrich. Andrea Felg-

ner, Product Manager Hydranal Analytical 

Reagents, zal diverse presentaties verzorgen.

Voor wie? 

Gebruikers van Karl Fischer apparatuur, ge-

bruikers die zich willen oriënteren of Karl 

Fischer inzetbaar is voor het analyseren van 

het watergehalte of gebruikers die graag 

ervaringen willen uitwisselen met collega’s 

uit bedrijfsleven en overheid.

Probleemmonsters?

Heeft u problemen met bepaalde monsters? 

U kunt deze vooraf aanmelden. Metrohm 

Applikon zal haar uiterste best doen een ge-

schikte methode voor u te ontwikkelen om 

die tijdens deze dag te presenteren. Dit vergt 

uiteraard de nodige voorbereiding; daarom 

graag vóór 15 april aanmelden als u gebruik 

wilt maken van deze service.

www.metrohm.nl
info@metrohm.nl

HPLC2013 
Amsterdam
Van 16 juni tot en met 20 juni vindt in de 

Amsterdam RAI de 39-ste editie plaats van 

het ‘International Symposium on High-

Performance-Liquid-Phase Separations and 

Related Techniques’ plaats. Het programma 

is opgebouwd rond drie thema’s: HYPERfor-

mance LC, High-impact LC en HPLC-MS.

Profi teer nog tot 1 maart 2013 van een early 

bird fee.

www.hplc2013.org

KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. 

Zorg dat u er snel bij bent!

Aangezien we een grote hoeveelheid 

showroom-, leen- en demoapparaten heb-

ben staan willen we deze tegen een zeer 

gunstige prijs aanbieden aan onze vaste 

LabVision lezers. 

Sommige apparaten hebben lichte ge-

bruiksschade maar geen enkele schade is 

van invloed op de juiste werking. We leve-

ren deze apparaten dan ook met volledige 

garantie en met een korting van 50% op de 

listprijs.

Informeer snel naar de speciale actieprijs 

en bestel de gewenste apparaten. We 

reserveren niets (met uitzondering van de 

apparaten die nu nog verhuurd worden) en 

op is op.

Panasonic

wim.wilman@eu.panasonic.com

Type Model

incubator MCO 5AC

Incubator MCO-18AIC(UV)

stoof MIR-162

stoof MIR-254

schudder MIR-S100

-150 kist vriezer MDF-1156

-80 kist vriezer MDF-C8V1

-80 kist vriezer MDF-394

-80 kast vriezer MDF-U33V

3 x -80 kast vriezer MDF- U700VX

2 x -40 kast vriezer MDF-U443

-35 kist vriezer MDF-436-PE

-30 kast vriezer MDF-U334-PE

-30 kast vriezer MDF-U537

-30 kast vriezer MDF-U5312

2 x -30 kast vriezer MDF-U730M

-30 kast vriezer MDF-U731M

2 x Koelkast MPR-161D

koelkast MPR-514R

2 x bloedbank koelkast MBR-107D

Gratis deelname Karl Fischer Workshop

Panasonic ruimt op!
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Half Area 96 Well Platen
Bespaar tot 57% op reagentia 

 Afmetingen identiek aan 96 well plaat

 Well center identiek aan 96 well plaat

 Te gebruiken op alle geautomatiseerde apparatuur

Toepasbaar voor:

 ELISA

 Cel- en weefselkweek

 Fluorescentie, Luminescentie

 UV metingen 
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X-pert in laboratoriumapparatuur
• algemene laboratoriumapparatuur • monsteropslag en -identificatie 
• (micro)biologische, chemische en anaërobe werkruimtes 
• monsterbewerking en -analyse

w w w . s a l m e n k i p p . n l
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