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Kerry, Almere:
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een prachtig lab
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Privatisering
klinische chemie
komt op gang

Synthon maakt
zich op voor volgend
nieuwbouwproject

Innovatie uit
Nederland:
het kan
nog steeds!

DNA-SEQUENCING
IEDER ZIJN EIGEN
LABBEESTJE VOOR
MINDER DAN € 1000

LABMANAGEMENT
BIOBANKEN ALLER
LANDEN: VERENIGT U!

KWALITEITSCONTROLE
AMBITIES OP DE
WERKVLOER IN
FARMACEUTISCH QC-LAB
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NIEUWE MATERIALEN
MEER WATERSTOF BINDEN
MET MECHANISCH GEWELD

LABORATORIUMINRICHTING
NIEUWBOUW SYNTHON
GAAT SNEL, HEEL SNEL!

KWALITEITSCONTROLE
KUNSTMEST ANALYSE
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VRIESDROGEN
TIJD WINNEN
MET UITGEKIEND
VRIESDROOGPROCES

LEVENSMIDDELENCHEMIE
‘MOLECULES ARE FOOD’S
BEST FRIENDS’
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DNA-BARCODING
ALLE ORGANISMEN IN
KAART MET UNIEKE
DNA-BARCODE

PROCESANALYSE
CONTROLE ZOUTZUURREGENERATIE MET TITRATIE
VAN IJZER EN CHLOOR

KWALITEITSCONTROLE
GEOLIEDE MACHINE
CONTROLEERT
GEZONDHEID VAN
GROENTEZADEN
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LEVENSMIDDELENANALYSE
ALCONTROL ZET FT-NIR IN
BIJ VLEESANALYSE

CELKWEEK
DE KUNST VAN HET MAKEN
VAN EEN STABIELE CELLIJN

ONTWIKKELINGSBIOLOGIE
MENSEN BIJ ELKAAR
BRENGEN VOOR
TOPONDERZOEK
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De ultieme
kwaliteitscontrole

MATERIAALONDERZOEK
HET NAADJE VAN DE
VEZELVERSTERKTE
THERMOPLASTISCHE
COMPOSIET

CELTHERAPIE
GMP-PRODUCTIE VOOR
CELTHERAPIE NEEMT HOGE
VLUCHT

MICROBIOLOGISCHE
ANALYSE
EENHEID VAN TAAL DOOR
DE HELE KETEN

BIOFARMACIE
HET GEHEIM VAN EEN
GOEDE CRO

DIAGNOSTIEK
LABNOORD: ‘ÉÉN VAN DE
MEDISCHE LABS DIE
OVERBLIJVEN’
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GEWASBESCHERMING
KOPPERT ZET FORS IN OP
GEWASBESCHERMING MET
MICRO-ORGANISMEN
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Kom ook naar HET Instrument!

Opkomende risicostoffen
in het vizier

NANOMATERIALEN
WERKEN AAN
NANOPOEDERS: ZUURSTOF
BUITEN DE DEUR!

DESTILLATIE
ALCOHOL BEPALEN
IN AMBACHTELIJK
GEDESTILLEERD

MOLECULAIRE
DIAGNOSTIEK
HET TRUCJE IS SIMPEL,
MAAR WERKT PERFECT!

Missie geslaagd voor
automatisering vitamine B1-B6
monstervoorbewerking

LABORATORIUMINRICHTING
LEAN LMMI KAN NOG
LEANER

FARMACEUTISCHE ANALYSE
EEN GROEIENDE PORTFOLIO
VAN ‘MEDICAL NEED’
PRODUCTEN

CELKWEEK
DE ANALIST ALS MOTOR
ACHTER GRONINGS
ALZHEIMERONDERZOEK

MOLECULAIRE
NEUROBIOLOGIE
ALLES HALEN UIT DE
PLASTICITEIT VAN HET BREIN

LABORATORIUMINRICHTING
COATINGS TESTEN IN
VERNIEUWD APPLICATIELAB

De opleiding
van de toekomst

PESTICIDENANALYSE
COMBI MS/MS EN TOF MIST
GEEN ENKEL PESTICIDE

WEEFSELKWEEK
EEN HARTKLEP KWEKEN,
DAT KAN OOK IN HET HART
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ORGANISCHE CHEMIE
MAXIMALE VALORISATIE
VAN SUIKERBIETENPULP
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Your Power for Health

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

Greiner Bio-One B.V.
A. Einsteinweg 16 Postbus 280 2400 AG Alphen a/d Rijn
Tel: (0172) 42 09 00 Fax : (0172) 44 38 01 e-mail: info@nl.gbo.com

LV20.indd 2

Greiner Bio-One BVBA/SPRL
Koning Albert I laan 50 50, Av. Roi Albert I B-1780 Wemmel
Tel: +32 2 4610910 Fax: +32 2 4610905 e-mail: info@be.gbo.com
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INHOUD
BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING

Koppert zet fors in op
gewasbescherming met
micro-organismen

Koppert Biological Systems richt zich
ook op de ontwikkeling en productie van
micro-organismen. Eén van de uitdagingen
hierbij is het vinden van de optimale
omstandigheden om ze te produceren.
Sandra de Weert
is als hoofd
procesontwikkeling
de motor achter
de snelle opbouw
van kennis op dit
gebied.
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In hartje Den Bosch timmert
PamGene al twaalf jaar aan de
weg met een zelf ontwikkelde
biomarkertechnologie voor het in
kaart brengen van de activiteit en
interacties van enzymen in de cel.
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KLINISCHE CHEMIE

Klinisch chemisch lab AMC
optimaliseert processen

30

En verder

ce

5
5
7
15, 17, 19, 25, 27, 33, 35
39
42

De analist als motor
achter Gronings
Alzheimeronderzoek
In de vijf laboratoria in de Linnaeusborg
van het Centre for Behaviour and Neurosciences is het
een komen en gaan van studenten, aio’s en postdoc’s.
Constante factor in deze dynamiek is het team van
analisten, waar sinds vijf jaar Wanda Douwenga deel
van uitmaakt.

AkzoNobel Deventer
registreert al haar
research chemicaliën
Begin dit jaar hebben de onderzoekers
van AkzoNobel in Deventer een
megaklus afgerond met de registratie
van alle research chemicaliën die er
worden gebruikt en/of zijn opgeslagen.
Met dit project verwacht het bedrijf
efficiënter om te kunnen gaan met
opslagruimte en chemicaliënverbruik.

AT YOUR SERVICE

36
Redactioneel
Colofon
Nieuws
Aanraders
Koopjeshoek
Agenda

De alsmaar groeiende vraag naar kwalitatief
hoogwaardig en veilig babymelkpoeder
legt Hyproca Lyempf in Kampen geen
windeieren. De producent van melkpoeders
wil begin volgend jaar de capaciteit voor
babymelkpoeder hebben verdubbeld. Dat
brengt ook extra drukte in het laboratorium.

ETIKETTERING

28

Amper een jaar na een ingrijpende verbouwing
staat het LAKC voor de volgende uitdaging: het
aanpassen van de organisatie
om nog efficiënter om
te kunnen gaan met de
productiemiddelen en de
processen nog robuuster en
voorspelbaarder te maken.

Alle zeilen bij voor nog
meer babymelkpoeder

CELKWEEK

BIOMARKERS

Inzicht in celdynamiek met ‘flowthrough’ peptide microarray’s

EIWITANALYSE

Massaal massa’s meten
met MALDI-TOF
De snelheid van MALDI-TOF staat aan de
basis van de grote doorbraak
in het versnellen van
microbiologische analyses
in zowel de industrie als
klinische diagnostiek.
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LAAT U NIET VERRASSEN!
De vertrouwde symbolen op een oranje achtergrond worden vervangen door
pictogrammen in een roodomrande ruit.

GRATIS WORKSHOP
ETIKETTEREN
VOLGENS GHS/CLP
Kijk op:

www.salmenkipp.nl

DIRECT KLAAR VOOR DE NIEUWE REGELS INZAKE IDENTIFICATIE VAN CHEMISCHE STOFFEN

LABEL OPLOSSINGEN GHS/CLP 2015
Eenvoudig
Voorbedrukte pictogrammen

Flexibel
Voorbedrukte rode ruit

Snelle start
Speciale CLP/GHS -starterkit

X-pert in laboratoriumapparatuur
Salm en Kipp BV Tel. +31(0)346 26 90 94 Fax +31(0)346 26 48 14 www.salmenkipp.nl info@salm-en-kipp.nl
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REDACTIONEEL

Alles voor de goede zaak
Eigenlijk zouden we met z’n allen massaal moeten stoppen met om vier uur ’s-middags een cupa-soup uit de automaat te trekken, een laatste kopje koffie te nemen of die eeuwige snicker op te
peuzelen achter je computer. Ga in plaats daarvan voor het raam staan, kijk tenminste vijf minuten naar buiten en besef hoe goed je het hebt met je baan, je collega’s en je altijd volle buik, ook al
geeft die rond vier uur een vals welvaartssignaal af. Denk heel bewust aan de wereld om je heen.
En vraag je af wat jouw bijdrage kan zijn om daarin verbetering te brengen; wat jouw druppel op
die gloeiende plaat kan zijn.
Vreemd begin hè voor een redactioneel in een laboratoriumvakblad. Maar ik moest het even
kwijt. Ten eerste is het precies vier uur als ik dit schrijf. Ten tweede heb ik net twee stukjes naar
de opmaak gestuurd die de tegenstellingen tussen de welvaart hier en de armoede daar laten
zien. Het ene (op pagina 7) gaat over een social responsibility project van één van de LabVisionparticipanten, Panasonic, dat een stichting in Rusland voor kansloze kinderen ondersteunt. Het
andere (twee pagina’s verder) laat een foto zien van een uitermate gezellige bijeenkomst met de
LabVision-club die we hadden naar aanleiding van de twintigste editie van LabVision (deze dus).
Een enorme prestatie van een club bedrijven die elkaar ook wel eens als concurrent in de markt tegenkomen, maar zich door een gezamenlijk doel dat verderop ligt dan de sores van de maandcijfers niet van de wijs laten brengen en blijven investeren in een voor de vakwereld uniek medium.
Doelen bereiken kunnen we allemaal, ook als het gaat om druppels op een gloeiende plaat. Ik
citeert Konosuke Matsushita, de oprichter van Panasonic, in een speech uit 1935: ‘If you set a challenging goal for yourself and make constant efforts to achieve it, you will surely develop and grow.
Repeat the efforts every day until the goal is so deeply embedded in your mind that it becomes
your belief.’
Begin maar eens met die vijf minuten nadenken, en dan lukt het jou ook.

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision

Colofon
is een uitgave
van de Stichting LabVision

In LabVision participeren:

LabVision fungeert als kennisplatform
voor laboratoria. De partners in LabVision
voorzien hiertoe laboratoria van
informatie en uiteindelijk oplossingen die
het lab innovatiever en efficiënter maken.

Beun-De Ronde
(0294) 28 09 80
info@beunderonde.nl
www.beunderonde.nl

Voorzitter: Harald Hilbelink
E-mail: uwmeningtelt@labvision.nl
Abonnement wijzigen? Ga naar
www.labvision.nl/contact
Oplage: 15.525
Hoofdredacteur: Richard Bezemer,
Bezemer Communicatie
Website: ItDentity, Breda
Vormgeving: De Opmaakredactie,
Doetinchem
Druk: Roelofs, Enschede
ISSN 1875-2268
Prijs losse uitgave: € 9,50
Jaarabonnement: € 33,00
Lab_Vision

www.labvision.nl
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Bruker Nederland
(088) 112 27 00
service@bruker.nl
www.bruker.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder Scientific Benelux
(030) 677 92 61
benelux@verder-scientific.com
www.verder-scientific.com
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20 november 2013 - Jaarbeurs Utrecht
De informatiedag voor carrièremogelijkheden in het lab

Onderzoek jouw mogelijkheden in het lab!
Bezoek Lab Career Event voor:
» Een overzicht van de carrière-opties als laboratoriummedewerker
» Inspirerende presentaties van werkgevers
» Interactieve workshops om je vaardigheden te verbeteren
» Informatie over doorstuderen
» Carrièreadvies en sollicitatietips

www.labcareerevent.nl
Organisatie
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Meld je gratis aan vóór 13 november

06-09-2013 10:00:28

b

!

l

NIEUWS

Kinderlevens een beetje beter maken
In 2008 is door werknemers van
toentertijd Sanyo- en inmiddels
Panasonic Biomedical Sales Europe
de stichting Belaja Rosa opgericht.
Deze stichting heeft als doel het
leven van kinderen in de ZuidRussische stad Stavropol te verbeteren. Hans Brok, directeur van
Panasonic Biomedical Sales Europe
en voorzitter van de stichting over
‘hoe je het verschil kunt maken’.
“We hebben als bedrijf social responsibility hoog in het vaandel en dragen dat op
allerlei manieren uit. We sponseren lokale
sportclubs, maar zijn ook Zakenvriend van
KWF. Omdat een groot deel van onze business exportgerelateerd is, is het idee ontstaan om ook internationaal onze sociale
verantwoordelijkheid te nemen. Hieruit
is de stichting Belaja Rosa ontstaan, een
stichting die tot doel heeft het leven van
kinderen in de Zuid-Russische stad Stavropol te verbeteren”, vertelt Hans Brok.
Stavropol, de geboorteplaats van Angela
Skorobogataja, één van de area managers
van Panasonic, kent veel arme kinderen en
gezinnen in schrijnende situaties. “Er zijn
helaas nog duizenden van dat soort plekken op de wereld, maar je moet een keuze
maken. Bovendien hebben we via de familie van Angela een goed beeld van de situatie daar en kunnen we de vinger aan de
pols houden.”
Directe hulp
De stichting zorgt er voor dat het geld dat
Panasonic doneert direct terecht komt bij
de echte schrijnende gevallen. “Vladimir
Schurmanov leidt de stichting nu al enige
tijd jaren, gesteund door een aantal vrijwilligers, en het werk dat hij verricht is fantastisch. Alleen al door Belaja Rosa is aan meer
dan 200 kinderen hulp geboden!”
Aanvankelijk was de stichting erop gericht
om kinderen uit grote gezinnen te helpen. Maar ook kinderen van alleenstaande
moeders, van alcoholische ouders, van
dakloze ouders, wezen en straatkinderen.
Zij krijgen onderwijs op school, worden
gestimuleerd om deel te nemen aan dansof theatervoorstellingen en worden soms
geplaatst in een weeshuis. In een later sta-

r

dium is besloten dat Belaja Rosa zich ook
moest richten op ‘oudere’ weeskinderen. In
Rusland mogen weeskinderen tot hun zestiende jaar in een weeshuis wonen. Na deze
leeftijd wordt geen zorg meer aan hen verleend. Belaja Rosa helpt deze kinderen een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
De stichting werkt ook aan het aanbieden
van een beetje geluk, een ontsnapping uit
de dagelijkse ellende. Gedurende de zomer
organiseert de stichting vakantiekampen
die een enorm succes zijn geworden.
Naar Nederland
Een stap verder was een vakantieweek naar
Nederland voor negen kinderen die dit
jaar werd georganiseerd. “Met twee dagen
Duinrell, strand, Madurodam, drie dagen
Beekse Bergen en een afscheidsfeestje bij
Panasonic in Etten-Leur hebben de kinderen een heerlijke tijd gehad. De meesten
hadden heel veel ‘eerste keer’ ervaringen
met het gelukzalige gevoel dat je daar bij
krijgt. Dat is precies het doel van de stichting, en te oordelen naar de verhalen van
de kinderen, is dit doel bereikt”, aldus
Hans Brok.

kunnen worden betaald. Met de trip naar
Nederland zijn voor het eerst de reserves
aangesproken die bij de oprichting zijn
gestort. “Er zijn zoveel initiatieven dat we
op het punt zijn beland om meer draagvlak
voor de stichting te zoeken, naar buiten te
treden. Ik kan mij voorstellen dat er onder
de lezers van LabVision ook mensen zijn die
zich aangesproken voelen door het werk
van de stichting. Een stichting die volledig
transparant werkt, waar elke euro die erin
wordt gestopt ook daadwerkelijk aan de
kinderen wordt besteed. De stichting heeft
een ANBI-status, wat betekent dat giften
fiscaal aftrekbaar zijn volgens de Nederlandse wet. Wil je meer weten over Belaja
Rosa of ben je geïnteresseerd om deel te
nemen aan bepaalde projecten, neem dan
contact op met ons.”
www.panasonic.eu/biomedical
ton.schipperheijn@eu.panasonic.
com

Ambitie
Panasonic doneert jaarlijks een bedrag
waar alle activiteiten van de stichting van
2013 #20 | 7
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Bespaar op kalibratiegassen

Bel ons voor
een gratis demo!
010 258 187
0

Kalibratiegassen zijn vaak een aandachtspunt in het laboratorium.
Ze zijn kostbaar en de houdbaarheid is vaak beperkt.
Reduceer het aantal flessen kalibratiegas in uw laboratorium met
de DVLS GasMix™ powered by AlyTech.
Het GasMix systeem verdunt een kalibratiegas tot de benodigde
concentraties, waardoor één gasmengsel met de door u gewenste
concentratie voldoende is voor een meerpuntskalibratiecurve.
Daarnaast voldoet het systeem aan ISO6145-7. Hierdoor kan het
direct worden geïmplementeerd binnen het kwaliteitssysteem van uw
laboratorium.
Bent u geïnteresseerd in een demonstratie van GasMix? Bel ons dan
op 010-258 1870 of stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com.

Boosting laboratory efficiency
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NIEUWS
Applicaties
petrochemische analyse

Twintigste editie LabVision

Er is een nieuwe application
note verschenen voor het
analyseren van sporencomponenten in hoog zuiver

helium: ‘Fast Trace Analysis
in Ultra High Purity (UHP)
Helium using parallel PLOT
Columns and a Single PDHID
Detector’. Daarnaast is er een
application note verschenen
voor een hoge temperatuur
SIMDIST analyse volgens IP
507/07.
Vraag deze gratis application
notes aan bij Miranda Keijzer,
tel. 088-112 27 00.

Een paar weken voor het verschijnen van een LabVision-editie komen de leden altijd bij elkaar om de
proef door te nemen, ervaringen en ideeën uit te wisselen, de contacten aan te halen. Ter gelegenheid
van deze editie –de twintigste in een historie van vijf jaar– is de meeting afgesloten met een etentje.
Op de foto staan van links naar rechts: Richard Bezemer (hoofdredacteur), Jeroen Vliem (Gilson), Nicole
Schenk (Gilson), Janette Spaninks (Da Vinci Laboratory Solutions), Robbert-Paul Wolvetang (Veolia Water
Solutions), Patrick van Houts (Bruker), Harald Hilbelink (Panasonic Biomedical Sales Europe), Martijn van

www.bruker.nl

Raalte (Da Vinci Laboratory Solutions), Rob Eliasar (Greiner Bio-One) en Gerard Schuurmans (Büchi Labortechnik). Op de voorgrond zitten Govert Schröder (Bruker) en Koen de Roos (Salm en Kipp).

Verder Scientific Benelux

Recent is een aantal bedrijven samengebracht in de Scientific Divisie van de Verder
Groep. Waar Retsch en Retsch
Technology al jaren onderdeel zijn van deze laboratoriumafdeling, zijn onlangs de
firma’s Eltra (element analysers) en Carbolite (buisovens
en industriële ovens tot 1800
°C, incubatoren) toegevoegd
aan Verder Scientific. In de
Benelux worden de merken
Retsch, Retsch Technology en
Carbolite vertegenwoordigd
door Verder NV uit Aartselaar (België).
www.verder-scientific.com

Metrohm Optrode is beste
analytische instrument
De Metrohm Optrode voor
fotometrische titraties is
door de lezers van Laboratory
Equipment uitgekozen als
het beste analytische instrument.
De acht golflengten voor een groot
meetbereik (470, 502, 520, 574, 590,
610, 640 en 660 nm), 100 % oplosmiddelbestendig door een glazen schacht en een eenvoudige
bediening, zijn de belangrijkste voordelen van
de Metrohm Optrode. Wanneer de potentiometrische bepaling van het equivalentiepunt niet
mogelijk is, maar een eenvoudige en snelle uitvoering van de analyse gewenst is, dan is met het
prijsvoordeel van titratie (vergeleken met methoden zoals AAS, ICP-AES) de Optrode de eerste

keuze.
Toepassingen zijn onder andere:
• Fotometrische titratie volgens
USP en Ph. Eur. (niet-waterig).
• Bepaling van de carboxyl eindgroepen (niet-waterig).
• TAN / TBN volgens ASTM D974
(niet-waterig).
• Chloride in siliconen producten (niet-waterig).
• Sulfaatbepaling.
• Fe, Al, Ca in cement.
• Waterhardheid (totale hardheid en Ca / Mg).
Zowel nieuwe als bestaande Metrohm titratiesystemen kunnen worden uitgerust met de Optrode.
info@metrohm.nl
2013 #20 | 9
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Alle zeilen bij
voor nog meer
babymelkpoeder
De alsmaar groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardig en veilig babymelkpoeder legt
Hyproca Lyempf in Kampen geen windeieren. De producent van melkpoeders wil begin
volgend jaar de capaciteit voor babymelkpoeder hebben verdubbeld. Dat brengt ook extra
drukte in het laboratorium, waar labmanager Trudy Huitema de bestaande ruimte steeds
efficiënter weet te benutten.

‘M

aximaal twee pakken
per klant’. Tot deze bizarre maatregel zijn
veel supermarkten moeten overgaan
om lege schappen met babymelkpoeder te voorkomen. De pakken worden
massaal opgekocht om naar China te
worden gestuurd, waar ten gevolge
van geknoei met babymelkpoeder
(melamine!) het vertrouwen van de
consument in de lokale aanbieders tot
nul is gedaald. Met een bevolking die

bijna tachtig keer zo groot is als die
van melkland Nederland hoef je geen
rekenmeester te zijn om te begrijpen
dat de vraag dan al snel de bestaande
productiecapaciteit overtreft.
Dat merken ze ook goed bij Lyempf
in Kampen. Het bedrijf, dat sinds 2011
deel uitmaakt van de Hyproca Dairy
Group, dat weer deels in handen is van
de Chinese onderneming Ausnutria
Dairy, gebruikt steeds meer van de bestaande droogcapaciteit voor de pro-

ductie van babymelkpoeders. Revisie
van één van de twee grote droogtorens
resulteerde in een vergroting van de
capaciteit met 15 %. Bovendien wordt
de proeffabriek steeds meer voor de
babyvoedingsproducten ingezet, met
name de pre-mixen.
Een flinke boost voor de productie
wordt begin volgend jaar verwacht
wanneer een derde droogtoren in gebruik zal worden genomen. En ook
het moederconcern zit niet stil. In
2014 start in Heerenveen de bouw van
een nieuwe fabriek inclusief een afdeling voor het verpakken van de babymelkpoederproducten in blikken.

Centraal lab
Chemisch analiste
Susanne Elswijk bij de
Kjelmaster K-375 van
Büchi Labortechnik
die bij Lyempf wordt
ingezet voor de Kjeldahl-stikstofbepaling
ten behoeve van de
eiwitanalyse van
melkpoederproducten.
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Heerenveen zal naar verwachting eind
2015/begin 2016 ook de plek worden
voor een gloednieuw laboratorium
dat de QA/QC-analyses zal verzorgen
voor de productielocaties Kampen,
Leeuwarden, Ommen en Heerenveen.
Tot die tijd, waarin de productie al fors
zal worden opgevoerd, vindt al het
analysewerk plaats in Kampen. Labmanager Trudy Huitema ziet het dan
ook steeds drukker worden in zowel
het chemisch- als het microbiologisch
laboratorium. “We werken nu met 16
analisten; onlangs hebben we nog twee
mensen aangenomen, en ik voorzie
dat er nog meer bij komen. Dat heeft
te maken met de diversiteit aan ana-
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lyses en het vele handmatige werk. Bij
chemisch controleren we uiteraard op
vocht, vet en eiwit. Maar we bepalen
ook allerlei mineralen, nitraat/nitriet,
vitamines. En verder voeren we fysische testen uit waar veel handwerk aan
te pas komt: kijken, ruiken en proeven. Het microbiologische werk vindt
plaats aan de hand van klassieke handmatige methodes. Bepalingen van analyses als kiemgetal, bacillus, gisten en
pathogenen als Salmonella en E. Sakazakii zijn nog te klein in aantal om te
automatiseren. Tenslotte wegen we
voor productie ook grondstoffen in die
in kleine hoeveelheden worden toegevoegd, zoals mineralen en vitamines.
Al met al is dat met de toenemende
drukte ook al meer dan een dagtaak!”

Trajectcontrole
De in melkwagens aangeleverde melk
wordt bij binnenkomst gecontroleerd
op vet-, eiwit-, en vochtgehalte. Vervolgens wordt de melk gepasteuriseerd en gestandaardiseerd. Die standaard melk is het uitgangspunt voor
klantspecifieke samenstellingen op
basis van toevoegingen van bijvoorbeeld mineralen, vitamines, lactose en
weipoeders. Het zo verkregen mengsel wordt dan gedroogd in één van de
droogtorens waarna het in big bags
van 800 kilo de fabriek verlaat, hetzij
direct naar de klant, hetzij naar de fabriek in Leeuwarden waar het poeder
wordt ingeblikt.
Chemische analyse van het eindproduct is vooral bedoeld voor het controleren van de (klantspecifieke) spec’s.
Microbiologische analyses vinden
zowel tijdens productie plaats als op
de eindproducten. “Trajectcontrole is
hier essentieel omdat je bij een afwijking zo snel mogelijk wilt weten waar
er eventueel iets verkeerd is gegaan
zodat je direct kunt ingrijpen. Bij chemisch ligt dat anders: voor operators
is het goed zichtbaar wat er wordt
toegevoegd, en wat daarbij eventueel fout zou kunnen gaan. Omdat we
meer mensen in het lab hebben, zijn
we wel in staat om extra onderzoek te
doen, bijvoorbeeld de analyse van vitamines, waar we aanvankelijk niet de
mankracht voor hadden”, aldus Trudy
Huitema.

Labmanager
Trudy Huitema in
het chemisch lab
in Kampen dat
door het toegenomen analysewerk
in verband met
de sterke groei in
de productie van
babymelkpoeder
bijna uit zijn voegen barst.

Investeren in de toekomst
In de kleine drie jaar die overbrugd
moet worden naar het nieuwe laboratorium staat Trudy Huitema voor
de uitdaging om de toenemende
werkzaamheden een plek te geven in
de bestaande ruimte. Dat lukt onder
andere door slim te investeren. “Bij
de vervanging van de oude Kjeldahl
destillatie unit voor de stikstofanalyse
hebben we gekozen voor de Kjelmaster K-375 van Büchi Labortechnik, niet
in de laatste plaats vanwege de modulaire opbouw. Op dit moment kunnen
we de circa 20 monsters per dag nog
prima handmatig inzetten, maar de
verwachting is dat dit aantal binnen
enkele jaren verdubbelt. In dat geval is
een autosampler noodzakelijk, die je
op dat moment gewoon naast het apparaat kunt zetten. Bij andere aanbieders hebben we niet die flexibiliteit.”
Susanne Elswijk, analist op het chemisch laboratorium, vult aan: “Bijkomend voordeel van de Kjelmaster is dat
je het destructieblok kunt programmeren, zodat je hem in de nacht kunt
aanzetten en in de ochtend kunt beginnen met destilleren. De lift gaat hierbij
automatisch naar beneden, de scrubber
slaat aan en de monsters worden gedestrueerd. Als je op het lab komt, is
het eerste rek klaar om te destilleren,
en dan kan je weer 20 monsters doen.
Dat moet overigens sneller dan eerst:
waar we met het oude apparaat nog 5
minuten tijd hadden om handmatig de
buis in te zetten, moet dat nu binnen
3,5 minuten gebeuren. Dat is dus een
paar uur flink aanpoten. Vandaar dat
we met het oog op nog meer monsters

de autosampler al hebben ingecalculeerd. Het is niet de bedoeling dat een
analist een dagtaak heeft aan alleen al
het inzetten van de buizen!”

Ploegendienst
Waar de productie volcontinu draait
(alleen op oudejaarsnacht ligt de productie traditioneel een halve dag stil),
werken de analisten in dagdienst.
Maar volgens Trudy Huitema zal dat
best wel eens kunnen verschuiven
naar tweeploegendienst. “We hebben
nu al regelmatig files bij het afwegen.
Je kunt dan een balans erbij kopen,
maar waar zet je die neer? Slimmer is
het dan om het werk beter te spreiden
over de dag. Hiermee kunnen we ook
beter toewerken naar 2016 wanneer we
de beschikking hebben over een groter
lab voor meer mensen. Je kunt niet op
dat moment al het nieuwe personeel
aannemen; dat moet geleidelijk gebeuren. De mensen die je nu al aanneemt
zullen het lab in Kampen een stuk voller maken, wat we kunnen handlen
door te schuiven in de werktijden. En
soms vinden we ook weer wat fysieke
ruimte. Zo hebben we onlangs een
kantoortje omgebouwd tot een ruimte
voor monsteropslag. Ook wat dat betreft worden we steeds inventiever!”

Info
 Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
 Hyproca Lyempf
www.ausnutria-hyproca.nl
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BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING

Koppert zet fors in op
gewasbescherming met
micro-organismen
Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs is wereldmarktleider op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. Sinds begin deze eeuw richt het bedrijf
zich ook op de ontwikkeling en productie van micro-organismen. Eén van de uitdagingen
hierbij is het vinden van de optimale omstandigheden om ze te produceren. Sandra de Weert is
als hoofd procesontwikkeling de motor achter de snelle opbouw van kennis op dit gebied.

Sandra de Weert, hoofd Process Development bij Koppert Biological Systems, bij één van de twee cryovriezers van Panasonic waarin bij -150 °C de moederstammen van micro-organismen voor research en productie
worden bewaard.

N

et voor de zomer ging letterlijk het dak eraf bij Koppert
Biological Systems in Berkel
en Rodenrijs: een fermentorvat van
20.000 liter kon alleen met een kraan
12 |

LV20.indd 12

via het dak in de productiehal worden
geplaatst. Het enorme vat staat symbool voor het succes van het bedrijf in
de ontwikkeling van micro-organismen voor biologische gewasbescherming. Een tak van sport waar het zich
relatief kort mee bezighoudt, althans
afgezet tegen de bijna vijftig jaar historie dat het heeft op het gebied van
biologische gewasbescherming. Met
de roofmijten en sluipwespen is Koppert wereldmarktleider, een positie
die het ook heeft in de markt voor
natuurlijke bestuiving waarvoor het
hommelvolken produceert en over de
hele wereld afzet.
Met de micro-organismen is het nog
niet zover, maar ook hier laat het bedrijf zich gelden met inmiddels zes
producten: een bacterieel product,
twee schimmel- en drie nematodenproducten met een bacteriële symbiont. Daarnaast zit ook er heel wat in
de pijplijn, waarbij het tijdspad tussen
ontwikkeling en marktintroductie
afhankelijk van het werkingsmechanisme vijf (bij bio-stimulantia) tot wel
tien jaar (bio-fungicides) kan beslaan.
Micro-organismen kunnen op grofweg vijf verschillende manieren voor
gewasbescherming worden ingezet:
• Het stimuleren van het gewas om de
plant bijvoorbeeld meer wortels te laten vormen. Hierdoor zal ook het bovengrondse deel meer weerbaar zijn

en daardoor beter opgewassen tegen
aanvallen van buitenaf.
• Zelf stoffen produceren, zoals antibiotica, die direct werken tegen de
ziekteverwekker.
• Het worteloppervlak bedekken, zodat de ziekteverwekker geen kans/
plaats heeft om op de wortel zijn voedingsstoffen te nuttigen.
• Parasitisme van de ziekteverwekker;
enzymen maken die het pathogeen
letterlijk kapot maken (proteases en
lipases).
• Het triggeren van het afweersysteem
van de plant, vergelijkbaar met de
werking van ons eigen immuunsysteem. Het ‘goede’ micro-organisme
triggert bijvoorbeeld door zijn flagellen of door een eiwit dat hij aan de
buitenkant toont het afweersysteem
van de plant. Door de signaaltransductie die dan in werking treedt kan
de plant zich goed verweren tegen de
pathogenen.

Procesontwikkeling
Het vinden van het geschikte microorganisme voor het bestrijden van een
bepaalde ziekte bij een bepaald gewas
is onder andere het werk van de afdeling Discovery. Bij die screening zijn
selectiviteit en effectiviteit belangrijke
succesparameters. Maar het moet ook
commercieel aantrekkelijk zijn om het
lange ontwikkel- en registratietraject
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In de productiehal is
net voor de zomer een
20.000 liter fermentorvat
door het dak naar binnen getakeld. Opschaling
begint in kleinere vaten,
zoals de drie 50 liter vaten die op de voorgrond
te zien zijn.

in te gaan: het gewas moet in voldoende mate worden verbouwd, waarbij
je zeker bij de minder te sturen buitenteelt rekening moet houden met
klimatologische omstandigheden, die
per land of streek kunnen verschillen.
Is eenmaal een geschikt micro-organisme gevonden, dan is de afdeling
Technology Development aan zet om
de ideale condities te bepalen voor het
zo optimaal mogelijk kweken van het
micro-organisme, om zoveel mogelijk biomassa te krijgen of om zo goed
mogelijk metabolieten te produceren.
Sandra de Weert, hoofd Process Development: “Waar we aanvankelijk de
schimmels kweekten op vaste substraten zijn we inmiddels in staat om alle
micro-organismen die Koppert levert
in vloeibare vorm op te kweken. Dat
was een must omdat je op deze manier
veel grotere hoeveelheden kunt produceren. Om dit te bereiken definiëren we eerst op laboratoriumschaal de
ideale procesomstandigheden, waarbij we parallel methoden ontwikkelen
om bijvoorbeeld de metabolieten te
meten. Het proces van optimalisering
is iets waar we eigenlijk continu mee
bezig zijn, want je kunt steeds dieper
de materie in duiken, beter inzicht
krijgen in wat er nu precies gebeurt en
dat vertalen naar productie. Wat dat
betreft ben ik in de twee jaar die ik nu
bij Koppert werk heel gelukkig met
de investeringen in research. Zo zijn
er recentelijk voor de afdeling Process
Development Applikon mini-bioreactoren aangeschaft waarmee we in het
lab onder gecontroleerde omstandigheden kunnen experimenteren. Ook
verwacht ik dit jaar de levering van

een LC-MS voor het nog nauwkeuriger en betrouwbaarder meten van metabolieten.”

Tot leven wekken
Het productieproces is door de wisselwerking tussen de afdelingen Technology Development, waar Process Development deel van uitmaakt, en productie, waar het QA/QC-lab onderdeel
van is inmiddels een geoliede machine.
Dat proces begint bij de moederstammen, die bij -150 °C zijn opgeslagen
in twee cryovriezers van Panasonic,
één in het laboratoriumgedeelte en
één in een speciaal met brandschermen beveiligde ruimte bij productie,
zodat er bij eventuele calamiteiten altijd een back-up is van dit waardevolle
uitgangs- en referentiemateriaal. “Op
vraag van productie wekken we de
stammen weer tot leven. Dit gebeurt
in schudflessen. Die worden vrijgegeven aan productie op het moment dat
ze rein en goed gegroeid zijn. Vervolgens worden ze geënt aan een fermentor, die afhankelijk van de hoeveelheid
te maken product wordt opgeschaald
naar grotere fermentoren: 20.000 liter
enten met alleen schudflessen is natuurlijk niet te doen!”, legt Sandra de
Weert uit.
Tijdens het kweekproces neemt het
QA/QC regelmatig monsters om deze
kweken te controleren op ontwikkeling, aantallen sporen en/of cellen en
te kijken naar reinheid. Als er afwijkingen zijn, dan wordt dat in die kweek
nog bijgesteld. Zodra er voldoende
is geproduceerd, wordt de kweek geoogst. Ook dit wordt begeleid door
QA/QC door tellingen aan de gecon-

centreerde biomassa. Een laatste stap
voor het verpakken is het maken van
de formulatie, waarbij productie op
basis van de tellingen uit het lab een
bepaalde hoeveelheid toeslagstoffen
toevoegt, die nodig zijn voor bijvoorbeeld het immobiliseren, stabiliseren
en bewaren van de werkzame stof, het
micro-organisme.

Tjokvol
De plant met fermentoren is sinds
drie jaar in een nieuw gebouw gevestigd, dat pal grenst aan de laboratoria. “Met de interne reorganisatie van
een half jaar geleden waarin door een
herschikking van de verschillende
afdelingen het microdeel efficiënter
is opgezet, is Koppert helemaal klaar
voor de snelle groei die het momenteel
doormaakt. Met de komst van nieuwe
fermentoren is de productiedruk even
van de ketel, want tot nu toe zitten we
tot de nok vol: de kweek gaat de fermentor in, als het proces klaar is direct
schoonmaken en klaar maken voor
een volgende kweek. En dat worden er
alleen maar meer als je ziet dat we nu
al bijna 1000 stammen voor onderzoek
en productie in de cryovriezers hebben opgeslagen. En ook dat worden er
alleen nog maar meer!”

Info
 Panasonic Biomedical Sales
www.panasonic.eu/biomedical
 Koppert Biological Systems
www.koppert.nl
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““Heeft

u een klein maar
divers monsteraanbod
voor nutriënt analyses?”

Dennis Huiskamp,
Beun - De Ronde Analytisch & Proces
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Seal AQ2 Discrete analyzer
www.beunderonde-ap.nl
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Meer eiwitmonsters per dag analyseren
Twee van elkaar onafhankelijke monsterrekken op de
KjelSampler K-377 zorgen
voor een dusdanig hoge
doorvoercapaciteit dat met
één Kjeldahl-systeem tot 120
monsters in één enkele werkdag kunnen worden verwerkt.
Nauwkeurige
kwantificering
van het eiwitgehalte in levensmiddelen- en diervoedermonsters is essentieel voor kwaliteitscontrole en optimalisatie
van het productieproces. De
Kjeldahl-methode
bestaat
uit destructie, destillatie en
titratie. Terwijl de oorspronkelijke methode tijdrovend
en arbeidsintensief is, biedt
Büchi’s laatste innovatie de
mogelijkheid een monster-

doorvoer tot 120 monsters
in één enkele werkdag te realiseren met slechts één systeem.
De KjelSampler K-377 heeft
twee onafhankelijke rekken
zodat een tweede partij van
20 monsters kan worden geladen, terwijl de eerste groep
wordt verwerkt. De monsters
worden automatisch overgeheveld door middel van
stoomoverdruk, een unieke
ruimtebesparende technologie.
De titratie wordt online bewaakt en weergegeven in
grafieken op het grote touch
screen van de KjelMaster.
De resultaten worden automatisch opgeslagen in de
database, zodat de traceer-

Veilig aan de slag met
waterstof als draaggas
Bruker certificeert al haar
gaschromatografen met het
Atex-keurmerk zodat ze explosieveilig zijn bij een eventuele
explosie van het draaggas
waterstof.
Steeds meer laboratoria willen het gebruik van helium
als draaggas minimaliseren.
Naast kosten wordt de leveringsbetrouwbaarheid
aangegeven om over te willen
schakelen naar waterstof als
draaggas. En het verkort de
analysetijd. Waterstof vormt
echter wel een risico met
betrekking tot explosieveiligheid. Bruker speelt hierop in
door al haar gaschromatografen te certificeren met het
Atex-keurmerk. Hiermee worden de gaschromatografen
als explosieveilig bestempeld
bij een eventuele waterstofex-

plosie.
Omdat het explosiegevaar helemaal weg te nemen komt
Bruker nu ook met een waterstofbeveiligingssysteem.
Deze zijn ‘af fabriek’ leverbaar, maar kunnen ook achteraf nog ingebouwd worden.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij Govert Schröder,
tel. 088-112 27 50 of via
govert.schroder@bruker.nl.
Bruker

baarheid wordt gegarandeerd
gedurende vele maanden of
zelfs jaren.
Het optionele KjelLink PCsoftwarepakket biedt een state-of-the-art data-uitwisseling
tussen de destillatie-unit, externe PC of LIMS. Zo voldoet

Büchi’s innovatieve Kjeldahloplossing aan de hoogste
eisen van de automatisering
van routinematige analyses
van vele monsters.
Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Meer dan de helft besparen
met half-area platen
Met de Greiner BioOne half-area platen
bespaar je tot 57 procent op reagentia.
Omdat de afmetingen van de half-area
plaat en de well-center positie identiek is
aan de standaard 96well plaat kunnen de
half-area platen op de gangbare pipetteer-, was- en afleesapparatuur worden gebruikt. Ze behouden dus het gebruiksgemak van een standaard 96-well plaat maar leveren wat de
reagentia betreft een aanzienlijke besparing op.
De half-area microplaten zijn verkrijgbaar in zwart, wit of
transparant. Ze kunnen worden uitgerust met een solid- of
μClear bodem en kunnen verschillende oppervlaktebehandelingen ondergaan. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor
ELISA’s, cel- en weefselkweek, fluorescentie-, luminescentieof UV-metingen.
Een gratis monster kan aangevraagd worden via e-mail naar
info@nl.gbo.com, of fax naar 0172-443801.

www.bruker.nl
Greiner Bio-One

www.gbonlwebshop.com
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Do you need
labwater?
• High Quality
• Reliable
• Cut Costs
• Easy to Use

Contact us

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

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

• Award winning product designs
• Global solutions, local service
• Dedicated to water purification
for over 50 years
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Ex-proof Process Analyzer
Metrohm Applikon heeft haar
derde generatie Ex-proof Process Analyzers uitgebracht.
Deze 100 % Nederlandse
ontwikkeling wordt wereldwijd
ingezet in explosiegevaarlijke
omgevingen in de chemische
en petrochemische (offshore)
industrie.
Letterlijk honderden applicaties kunnen met de Process
Analyzers uitgevoerd worden
in de meest uiteenlopende
producten en bij extreme omstandigheden. Typische applicaties van de ADI 2045TI
Ex-proof Analyzers zijn: waterbepaling in organische oplosmiddelen en brandstoffen,
zout in ruwe olie, peroxide,
bromide, ammonia, ammonium, zuren en basen, H2S,
mercaptanen en cyanide.
De Ex-proof Analyzer voldoet
aan de EU Directives 94/9/EC
(ATEX95) voor Zone-1 en Zone2 maar is ook uitstekend inzetbaar in omgevingen waar analyseapparatuur moet voldoen
aan de IP66/NEMA4X norm.
De roestvaststalen behuizing

Stap nu over op
automatisch pipetteren
Gilson introduceert met de
PipetMax dé persoonlijke hulp
in het lab om je repetitieve
pipetteerstappen uit handen
te nemen.

en het waterdichte toetsenbord maakt de analyzer ook
geschikt voor productieomgevingen in de voedingsindustrie.
De Metrohm Applikon Process
Analyzers zijn flexibel en de
configuratie is aan vrijwel alle
wensen van de afnemers aan
te passen. Dit laatste is de
reden dat de analyzers niet
alleen in de meest extreme
omstandigheden worden ingezet maar ook voor eenvoudige toepassingen in ‘schone’
omgevingen zoals de analyse
van drinkwater.
Metrohm Applikon

analyzers@
metrohm-applikon.com

Het PipetMax geautomatiseerde pipetteerplatform is voorgeprogrammeerd voor PCR
monstervoorbereiding, maar
kan doordat het een open
systeem is nog veel meer.
Door het vrij gebruik van protocollen en reagentia kan je
het platform naar wens programmeren en configureren.
De belangrijkste eigenschappen zijn:
• Pipetmax is zeer gebruiksvriendelijk.
• Past gemakkelijk
onder een flowkast.
• Voert bekende pipetteeropdrachten
en protocollen uit.
• Open systeem!
Gebruik elke
protocol, elke
reagent.

• Zowel de software als de
hardware zijn gemakkelijk
aan te passen.
• Vermindert pipetteerfouten
omdat er geen handmatig
pipetteerwerk meer aan te
pas komt.
• Veel voordeel van een geautomatiseerd systeem met
een relatief kleine investering.
De Pipetmax is verkrijgbaar in
het najaar 2013. Kijk op www.
gilson.com voor uitgebreide
productinformatie.
Gilson International

sales-nl@gilson.com

Geautomatiseerde microscopie en microplaatdetectie in één
BioTek’s Cytation 3 is een cell imaging
multi-mode microplaat reader die geautomatiseerde digitale microscopie en
conventionele microplaatdetectie combineert.
Het ontwerp van de BioTek’s Cytation
3 maakt het mogelijk beelden te creeren met maximaal 20 keer vergroting,
eventueel met gecontroleerde zuurstofen stikstofniveaus in combinatie met
normale absorptie/fluorescentie- en luminescentiemetingen.
Cytation 3 is uitgerust met Biotek’s
gepatenteerde Hybrid Technology. Een
hooggevoelige, op filters gebaseerde,
fluorescentiedetectie en flexibele op

monochromator gebaseerde optiek zorgen voor ongeëvenaarde gevoeligheid,
veelzijdigheid en prestaties. De fluorescente cellulaire imaging module biedt
onderzoekers uitstekende visualisatie
bij cellulaire assays, zonder de complexiteit en de kosten van standaard
geautomatiseerde microscopen, waardoor life cell imaging voor researchla-

boratoria meer toegankelijk wordt.
De mogelijkheid om zowel conventionele kwantitatieve fluorescentiemetingen uit te voeren inclusief cell imaging
brengt celbiologie onderzoek naar een
ander niveau. Met speciale nadruk op
live-cell assays zijn functies zoals temperatuurregeling tot 45 °C, CO2/O2 gascontrole, orbitaal schudden en volledige
ondersteuning voor time-lapse studies
met BioTek’s Gen5 software onontbeerlijk voor moderne cell based assays.
Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl
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De Scientific Divisie van de Nederlandse Verder Groep is samengesteld uit
een aantal fabrikanten van kwalitatieve laboratorium-apparaten voor
monstervoorbereiding en -analyse.

Laboratory Mills and
Sieve Shakers

Optical
Particle Analyzers

Combustion Analyzers and
Thermogravimetric Analyzers

High-Temperature
Furnaces and Ovens

VERDER Scientific Benelux
VERDER NV/SA | Kontichsesteenweg 17 | 2630 Aartselaar | België
België: Tel.: +32 3 870 96 40 | Fax: +32 3 870 96 41 | E-Mail: benelux@verder-scientific.com
Nederland: Tel.: +31 30 677 92 61 | Fax: +31 30 677 92 69 | E-Mail: benelux@verder-scientific.com

WWW.VERDER-SCIENTIFIC.COM
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Snel, betrouwbaar en
veilig beheer van monsters
Da Vinci introduceert FreezerPro; een softwareoplossing voor
het beheer van monsters die onmisbaar is voor elk modern laboratorium binnen de life science, biotechnologie en farmacie.
Met FreezerPro is het mogelijk om precies te weten waar een
monster zich bevindt, zelfs nog vóór het openen van de koelkast
of vriezer.
Via
een
intuïtieve,
snelle,
betrouwbare
en veilige web-based
applicatie kan de gebruiker alle benodigde
monstergegevens registreren, beheren, zoeken
en rapporteren. Binnen
FreezerPro is het mogelijk om per monstertype specifieke datavelden te configureren
zodat alle gewenste data kan worden geregistreerd. Hiermee
past het systeem zich aan de gebruiker aan en niet de gebruiker aan het systeem.
Freezerpro is modulair van opzet. Naast alle basisfuncties die nodig zijn voor het efficiënt beheren van monsters zijn er modules
voor de communicatie, het opzetten van workflows, het versturen van monsters en het initiëren van alarmen. Hiermee ontstaat
een systeem dat, naast het beheer van monsters, onder andere
ondersteuning biedt bij de monstervoorbereiding en medewerkers waarschuwt bij bijvoorbeeld het bereiken van minimale
voorraden of het overschrijden van houdbaarheidscriteria.
Met een ingebouwde audit-trial en een op rollen en bevoegdheden gebaseerd gebruikerssysteem voldoet FreezerPro aan alle
eisen met betrekking tot GLP / GMP. Op elk moment kan vanuit
FreezerPro worden gerapporteerd waar een monster zich heeft
bevonden, van waaruit het is afgeleid en wie daarvoor verantwoordelijk was.
Da Vinci Laboratory Solutions

Verassen en
verbranden
Carbolite heeft voor het verhitten van
brandbare producten, het verwijderen of
het analyseren van asresten, een reeks
ovens ontwikkeld, die specifieke voordelen bieden om de ventilatie te optimaliseren en een goede temperatuuruniformiteit te behouden.
Daarnaast wordt het monster tegen contaminatie beschermd.
Laboratoriumovens moeten aan tal van criteria voldoen om
monsters efficiënt en betrouwbaar te verhitten. Naast voldoende robuustheid om mechanische slijtage te kunnen weerstaan
door agressieve substanties en dampen, moet er gezorgd worden voor een goede temperatuuruniformiteit door de gehele
ovenkamer.
De Carbolite verassings- en verbrandingsovens hebben hiertoe
de volgende kenmerken:
• Kwalitatief isolatiemateriaal met hoge slijtvastheid.
• Verticale parallelle beweging van de deur, waardoor de hitte
weggehouden wordt van de operator.
• Een compacte buitenafmeting om werkruimte te besparen.
• Natuurlijke convectieventilatie verwijdert snel de verbrandingsgassen.
• Hoogstaande draadverwarming, in keramische platen verwerkt, achter de isolatie opgesteld, om te beschermen tegen
koolstof of agressieve dampen.
• Temperatuurcontrollers beschikbaar in meerdere versies.
• Afgewerkt met een extreem duurzame epoxy polyester
coating aan de buitenkant.
• Deurschakelaar schakelt de verwarmingselementen uit bij
open deur om veilig te kunnen werken.
• Gelaagd ontwerp om de warmte aan de buitenkant te minimaliseren.
Verder Scientific Benelux

www.davinci-ls.com

www.carbolite.nl

Compacte en flexibele GC-configuratie

e
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Voor snelle en nauwkeurige
gasanalyse in het veld, in het
lab of on-line is de Agilent
490 Micro GC de perfecte
oplossing.
Dankzij de maximaal vier onafhankelijke analytische GCkanalen, ieder voorzien van
pneumatiek, injector, kolom
en detector, biedt de Agilent
490 Micro GC een hoge mate

van flexibiliteit. Mogelijke toepassingen zijn:
• Aardgas
• Biogas
• Rafﬁnaderijgas
• Rookgas
• Overige gassen
De Micro GC wordt vooraf
geconfigureerd en getest in
de fabriek. Na een snelle en
eenvoudige opstart genereert
de Micro GC de analyseresul-

taten in het lab én in het veld
binnen een paar minuten.
Voor flexibele systeemconfiguraties voor petroleum, petrochemische en aanverwante
toepassingen biedt Da Vinci
Laboratory Solutions ook
maatwerk GC-oplossingen op
basis van Agilent GC systemen. De maatwerksystemen
worden, net als de Micro GC,
vooraf geconfigureerd en ge-

test in de fabriek conform de
klantspecificaties. Stuur uw
specificaties en wij sturen u
graag meer informatie over de
maatwerkoplossingen.
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com
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CELKWEEK

De analist als motor
achter Gronings
Alzheimeronderzoek
In de vijf laboratoria in de Linnaeusborg van de afdelingen moleculaire neurobiologie, gedragsfysiologie, chronobiologie en
neuroëndocrinologie van het Centre for Behaviour and Neurosciences is het een komen en gaan van studenten, aio’s en postdoc’s. Constante factor in deze dynamiek is het team van analisten, waar sinds vijf jaar Wanda Douwenga deel van uitmaakt.

T

ijdens het interview met Wanda Douwenga, op haar kamer
op de derde verdieping van
de Linnaeusborg in het Groningse
Zernikepark, komt er om de tien minuten wel iemand binnenlopen: om
haar nietmachine te lenen, om een af-

spraak te maken, om te zeggen dat ze
wat eerder naar huis gaat, om de sleutel van een kastje te vragen, om even
te roepen ‘goh, zit je op je kamer!’ “Zo
gaat het altijd als ik op mijn kamer
ben: iedereen loopt in en uit. Meestal
ben ik op één van de laboratoria te

vinden; echte rust vind ik in de perfusiekamer in de kelder; in ‘mijn tweede
huis’ is het bereik van de telefoon ook
nog eens slecht, zodat je ongestoord je
werk kunt doen.”
Niet dat het Wanda Douwenga om die
rust is te doen. Integendeel: ze gedijt in
drukte; heeft altijd duizend dingen te
doen en is nooit te beroerd om iemand
te helpen, getuige de wijze waarop zij
haar dagindeling beschrijft. “Ik heb
wel een agenda, maar ik kan het gemaakte schema vaak al aan het begin
van de dag weggooien. Als ik tijd heb
begin ik aan mijn lijstje met prioriteiten, maar als er dan weer iemand binnenkomt, dan help ik hem of haar. Alleen de perfusies staan strak gepland.”

Wanda Douwenga, analist bij het Centre for Behaviour and Neurosciences in Groningen: “Het kweken van neuronen kan echt
niet in een fles van willekeurig welke leverancier. Wij gebruiken hiervoor de kweekflessen van Greiner Bio-One.”
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Het uitvoeren van de perfusies is
vanuit haar jarenlange ervaring met
proefdieren één van de specialiteiten
van Wanda, maar verder is de analist,
die officieel werkt voor de afdeling
moleculaire neurobiologie en dan in
het bijzonder voor hoogleraar Ulrich
Eisel, van alle markten thuis. “Alles
wat te maken heeft met neuroscience
zit hier op de tweede en derde verdieping. Naast de neurobiologen zijn dat
gedragsfysiologen, chronobiologen
en gedragsendocrinologen. Voor die
vier afdelingen, die deel uitmaken van
het Centre for Behaviour and Neurosciences zijn er vijf laboratoria: immuno, Western blot, moleculair, microinjectie en celkweek. Over de laatste
drie voer ik het beheer; mijn collega
Jan Keijser zwaait de scepter over het
lab voor Western blots en de onlangs
in dienst getreden Kunja Slopsema is
verantwoordelijk voor immunohistochemie. In de praktijk zien we dat
alles in elkaar overloopt; we helpen
elkaar waar we kunnen, delen apparatuur waar mogelijk.”
Ook buiten de Linnaeusborg laat Wanda Douwenga zich wat betreft niet
onbetuigd. “Als BHV-er heb ik veel
contact met andere afdelingen op het
Zernikepark. Je loopt dus wat makkelijker een andere afdeling binnen. Zo
was laatst onze Chemidoc kapot, dus
we konden geen foto’s maken. Maar ja,
de Western blots en de DNA-gelletjes
gaan gewoon door. Dus dan ga ik naar
een BHV-maatje van mij die exact hetzelfde apparaat heeft staan en regel ik
dat we die even kunnen gebruiken.”

Alles scheef
De afstanden om even langs te gaan
bij andere faculteiten zijn sinds de
verhuizing uit Haren, bijna drie jaar
geleden, dan wel een stuk korter, maar
wat de nieuwe behuizing betreft is
niet alles ‘pais en vree’. Wanda Douwenga heeft over de praktische bruikbaarheid van het nieuwe gebouw, dat
er van buitenaf prachtig uitziet, nog
steeds een zeer uitgesproken mening:
“Alles loopt schuin hier, zodat je veel
vloeroppervlak niet efficiënt kunt benutten. Ook zijn er podia in de labs
gemaakt, waarbij we aanvankelijk
niet eens wisten of die wel chemicali-

enkasten konden dragen. We hebben
nog flink moeten lobbyen om daar
trapjes bij te krijgen, zodat mensen
nog een beetje veilig de spullen kunnen brengen en halen. Verder blijkt
het klimaatsysteem nog steeds niet
goed te werken en is de ventilatie een
probleem; en onlangs is naar voren gekomen dat de energiekosten toch minder gunstig blijken uit te vallen dan is
voorgespiegeld.”
Een flinke bak ellende, maar die weegt
niet op tegen de extra labruimte die
ter beschikking is gekomen. “We hadden in Haren geen eigen moleculair
lab, en nu wel. Het Western blot lab is
zeker twee keer zo groot, en ook het
micro-injectie lab en het immunolab
zijn veel groter. Onze groep is er qua
ruimte echt wel op vooruit gegaan.”

Celkweek
Ook de sfeer –typisch Noordelijk volgens Wanda, met wederzijds respect
en veel collegialiteit– is niet anders
dan in Haren. “Ik merk dat doordat
studenten ook hier graag stage komen
lopen en vaak terugkeren, als aio of
voor een tweede project of om vanuit
een ander lab samen te werken. Ook
zijn hier relatief veel mensen lange
tijd in dienst; meerdere met 40 dienstjaren of meer; waar zie je dat tegenwoordig nog?”
In die sfeer richt Wanda zich vooral op
celkweek en het moleculaire werk. “In
ons onderzoek naar de mechanismen
achter het ontstaan van Alzheimer
werken we met verschillende muizenlijnen; de meest recent ontwikkelde is
een gehumaniseerde met een humane
TNF-receptor. Eén van de hypothesen
is dat er ergens een ontsteking ontstaat die de pathway aanzwengelt van
een bepaalde ziekte, niet per se Alzheimer, maar ook Parkinson of MS. TNFalfa speelt dan weer een rol bij het
ontstaan van die ontsteking, en zou
kunnen dienen als vroege indicator.
Razend interessant wetenschappelijk
werk, waarbij goede uitvoering van de
bijbehorende technieken heel belangrijk is.”
De analist is wat dat betreft een belangrijke spil, enerzijds om de technieken te leren aan studenten en aio’s
en anderzijds door zich speciale tech-

nieken die door aio’s of post-doc’s
zijn ontwikkeld eigen te maken en te
borgen. “Ik zuig alles als een spons op
zodat de know how niet verloren gaat.
Als analist ben je de ruggengraat van
de afdeling door het actief beheren
van de gebruikte protocollen en technieken.”

Niezen in kweekfles
Wanda Douwenga bewaakt als een terriër de kwaliteit van de instrumentatie
en materialen, en houdt daarbij de kosten goed in het oog. “Je wilt natuurlijk
zoveel mogelijk uit je onderzoeksbudget halen, maar dat mag niet ten koste
gaan van kwaliteit. Neem bijvoorbeeld
de flessen voor het kweken van neuronen. Dat kan echt niet in een fles van
willekeurig welke leverancier. Wij gebruiken hiervoor de kweekflessen van
Greiner Bio-One die als extra voordeel
een dop met ingebouwd filter hebben.
Zonder filter heb je –zeker met al die
studenten op het lab– veel meer kans
op besmettingen in je kweek; sinds we
de Greiner-flessen gebruiken is dat bij
ons niet meer voorgekomen.”
Pragmatisch als ze is, is Wanda Douwenga een groot voorstander om zoveel mogelijk bij één leverancier weg
te halen. “Die moet dan wel betrouwbaar zijn en snel kunnen leveren. Wat
dat betreft zitten we bij Greiner aan
het goede adres, ook prijstechnisch.
Zo zijn de 96-wells platen drie keer zo
goedkoop als bij de leverancier die we
eerst hadden. En ook praktisch gezien
zijn we er op vooruitgegaan: de 50 ml
buizen bijvoorbeeld, zijn gemakkelijk
met één hand te gebruiken. Bij de ander moest ik iedere keer mijn spullen
neerleggen om met twee handen de
dop eraf te draaien; dat is dus ontzettend irritant!”

Info
 Greiner Bio-One
www.gbo.com
 Centre for Behaviour and Neurosciences
www.rug.nl/research/cbn
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BIOMARKERS

Inzicht in celdynamiek
met ‘flow-through’
peptide microarray’s
In hartje Den Bosch timmert PamGene al twaalf jaar aan de weg met
een zelf ontwikkelde biomarkertechnologie voor het in kaart brengen van de activiteit en interacties
van enzymen in de cel. PamChip®
microarray chips voor het testen
op verschillende klassen van kinases en nucleaire receptoren en
remmers of liganden daarvan zijn
inmiddels op de markt. Testen voor
tal van andere eiwitfamilies en verbindingen zijn in ontwikkeling.

E

r wordt verondersteld dat
zo’n dertig procent van alle
humane eiwitten wordt gemodificeerd door kinases, die het gros
van de cellulaire pathways reguleren.
Tal van de circa 500 bekende kinases
wordt geassocieerd met ziektes; tientallen geneesmiddelen zijn inmiddels
ontwikkeld die op de één of andere

manier aangrijpen in de werking van
(specifieke) kinases. Een belangrijk
therapeutisch gebied is kanker, waarbij de functie (activiteit van fosforylering) van verschillende kinases is veranderd, wat resulteert in deregulering
van de celdeling.
“Om te begrijpen wat er met die kinases in de cel gebeurt is alleen het al dan
niet specifiek aantonen van de aanwezigheid van kinases niet voldoende.
Je wilt weten wat er in de cel gebeurt;
een beeld hebben van de dynamiek, de
activiteit.” Aan het woord is Liesbeth
Hovestad, senior assistent onderzoeker bij PamGene. Zij werkt sinds vier
jaar bij PamGene bij de afdeling Research and Partnering. Deze afdeling
voert voor onderzoekers, met name
van farmaceutische bedrijven, contract
research uit op basis van de door PamGene ontwikkelde biomarkertechnologie waarmee de dynamiek van enzyminteracties in kaart kan worden
gebracht. “We werken veel aan kinases
en nucleaire receptoren, omdat we
daarvoor al assay’s hebben uitontwikkeld. Bijvoorbeeld PTK (Protein Tyrosine Kinase), STK (Serine/Threonine
Kinase) en NHR (Nuclear Hormone
Receptor) assay’s. Maar de opzet van
de technologie is zodanig dat je bijna
iedere enzyminteractie ermee kunt
onderzoeken. Zo ben ik zelf bezig met
de implementatie van een fosfatase assay, waarbij de fosfaatgroep juist van
het eiwit wordt afgehaald. Ook doen
we onderzoek naar andere eiwitmodificaties.”

Voorbeeld van een patroon dat ontstaat na interactie
van de in het monster aanwezige kinases met een mi-

Honderden stukjes peptide

croarray van verschillende peptiden. Uit het patroon

Het wezen van de ‘flow-through’ microarray technologie zit hem in een
array met peptiden die zijn geïmmo-

kan worden afgeleid welke kinase substraten worden
gefosforyleerd en welke minder of helemaal niet.
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biliseerd aan de binnenkant van een
poreus membraan. Op basis van literatuuronderzoek heeft PamGene, in
het geval van de kinases, honderden
peptiden geselecteerd die dienst kunnen doen als substraat (doelwit van
fosforylering) voor de kinases die je in
het monster wilt onderzoeken. Per array zijn 144 tot wel 256 verschillende
stukjes peptide geïmmobiliseerd. Vier
van dergelijke array’s worden gecombineerd tot de zogenaamde PamChip,
zodat per chip vier monsters tegelijk
kunnen worden geanalyseerd. Drie
van die chips passen in het volledig
geautomatiseerde werkstation PamStation®12, dat aan de hand van de
meting van de kinetiek van de fosforylering met fluorescerende antiphopho-aminozuur antilichamen per
peptidespot de mate van fosforylering
bepaalt. Deze reactie vindt plaats door
het heen en weer voeren van het monster door het membraan met de peptiden, zodat de kinases ze optimaal
kunnen fosforyleren. Een CCD camera
maakt iedere vijf minuten een plaatje
van de microarray. De in-huis ontwikkelde BioNavigator software maakt
van die plaatjes voor elk peptide een
kinetiekcurve en voorziet in verdere
data-analyse.
“Met het patroon van peptiden die in
meer of mindere mate worden gefosforyleerd kan je legio soorten experimenten opzetten. Bijvoorbeeld nagaan
in hoeverre potentiële medicijnen dat
patroon verstoren: als je een medicijn
toevoegt kan het zijn dat bepaalde fosforyleringen worden platgelegd, en
dat zie je dan doordat bepaalde spots
minder oplichten. Wat we ook veel
doen is onderzoek naar de verschillen
tussen normaal- en tumorweefsel. Als
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Liesbeth Hovestad, senior assistent onderzoeker bij PamGene, heeft in haar handen de monsterhouder van de Retsch MM400
mixermolen, waarmee twintig monsters tegelijk binnen een minuut kunnen worden vergruisd. Op de voorgrond is de PamStation12 te zien met de drie chips die elk vier microarray’s met geïmmobiliseerde susbstraten bevatten.

je twee dezelfde array’s laadt met het
sample van een tumor en van een normale cel dan kan je iets zeggen over
welke pathways een rol spelen bij de
ontwikkeling van bepaalde tumoren.
Onze afdeling productie kan naast de
standaard chips ook klantspecifieke
chips maken waarmee bepaalde peptiden kunnen worden gespot of bijvoorbeeld een concentratiereeksje kan
worden gemaakt. Er is wat dat betreft
heel veel mogelijk, ook in de keuze
van de susbstraten”, vertelt Liesbeth
Hovestad.

‘Personalized medicine’
Een stap verder is het aan de hand
van fosforyleringspatronen bekijken
welke pathways aangeschakeld staan
en op basis daarvan een geschikte therapie bepalen. “In het ideale geval pak
je een stukje tumorweefsel, stop je dat
in het apparaat en bepaal je aan de
hand van de uitslag de dag erna welke
therapie het meest effectief is. We zijn
nu nog niet zover dat we kunnen classificeren voor ‘personalized medicine’,
maar we zijn wel al begonnen met
mee te draaien in klinische trials, met
name op het gebied van longkanker,
waar we succesvol respons-predictie
modellen kunnen maken.”
Eén van de uitdagingen waar PamGene voor staat is het zo breed mogelijk uitdragen van de techniek. “Dat
doen we met de commercieel verkrijgbare PamStation®12 voor analyse van
twaalf monsters. Wereldwijd zijn er
al een flink aantal van die apparaten

in gebruik, bij academische instituten, kankercentra en farmaceutische
bedrijven. Het werken met onze technologie vereist wel wat expertise voor
de data-interpretatie, wat we zo veel
mogelijk ondervangen door intensieve begeleiding en ondersteuning
via de PamCloud, een interactief medium van PamGene en onze klanten.
Voor ons researchwerk hebben we de
beschikking over een machine waarop
we gelijktijdig 96 monsters kunnen
draaien, ideaal voor het trial-werk.
Maar hier komt zoveel expertise bij
kijken dat we dit echt in eigen beheer
moeten doen!”

Homogene monsters
Omdat je met je assay’s juist de activiteiten in het weefsel wilt meten, is
het essentieel dat het te analyseren
monster een zo goed mogelijke afspiegeling is van het weefselmateriaal.
“Door weefselmateriaal mechanisch
kapot te maken krijg je een veel homogener resultaat en haal je, in tegenstelling tot behandeling met een mild
detergent, ook de eiwitten die in het
celmembraan zitten er mooi uit. Aanvankelijk deden we dat met een apparaat waarbij je monster voor monster
moest vergruizen, maar dat is niet
handig bij high-throughput services
zoals wij die doen. Bovendien zaten
daar ook nog allerlei haken en ogen
aan wat betreft de voorbehandeling
van het monster. Via een zoekactie op
het internet ben ik bij Retsch beland,
die met de MM400 mixermolen een

oplossing biedt, waarmee we twintig
monsters tegelijk binnen een minuut
kunnen vergruizen. Bovendien kan
dat in bevroren toestand, zodat de
eiwitten niet zullen degraderen. Het
vergruizen met het Wolfraam kogeltje in bevroren toestand geeft een heel
mooi fijn poeder; daarna voer je op
ijs de lysis uit. Vervolgens kan je dat
mengsel met dezelfde kogel weer heel
mooi homogeen maken; dat deden we
voorheen met de pipet, wat niet echt
handig was. Daarna is het een kwestie
van afdraaien en kan het monster het
apparaat in.”
Liesbeth Hovestad heeft de mixermolen een goed half jaar in gebruik en is
zeer te spreken over snelheid, gemak
en betere reproduceerbaarheid. “We
doen –als eerste in Nederland– ook al
onderzoek naar het gebruik van kleinere epjes (0,2 ml!) en kleinere kogeltjes, zodat we met nog minder weefselmateriaal toe kunnen. We staan wat
dat betreft heel dicht bij onze klanten,
waar we intensief mee samenwerken
en beseffen dan ook heel goed wat de
impact is van het werken met humaan
weefsel. Hoe minder je daarvan nodig
hebt, hoe beter dat is!”

Info
 Verder Scientific Benelux
www.retsch.nl
 PamGene
www.pamgene.com
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Creating your future lab
S+B is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve inrichtingsconcepten voor ziekenhuizen, laboratoria en het bedrijfsleven. Wij maken meubilair op maat, dat praktisch, gebruiksvriendelijk én mooi is. Want behalve kwaliteit en veiligheid, vinden wij design ook heel belangrijk.
Uw wensen zijn altijd ons uitgangspunt. Als totaalinrichter slaat S+B daarbij een brug tussen
de veiligheidseisen en wat praktisch en economisch mogelijk is. Om kwaliteit en veiligheid te
garanderen van A tot Z, zorgt onze eigen installatiedienst voor een complete oplevering,
eventueel inclusief alle technische installaties. Daarnaast heeft S+B een uitgebreide servicedienst voor alle voorkomende reparaties en het testen van zuurkasten en veiligheidskasten.
Zoekt u een complete inrichting, een laboratorium, of designmeubels op maat, die aansluiten op
uw werk en wensen? Bel +31 (0)10 258 25 80 of stuur een e-mail naar info@splusb.nl
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Postadres
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3064 AG Rotterdam
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Workshop CLP-GHS labelling
Salm en Kipp en Brady organiseren
een workshop over alle ins-and-outs
rond het nieuwe CLP-GHS systeem dat
per 1 juni 2015 verplicht moet worden toegepast voor het labellen van
chemicaliën.
De deadline voor het verplicht labellen
van chemicaliën conform het nieuwe
CLP-GHS systeem komt snel dichterbij, namelijk 1 juni 2015. Reden voor
Salm en Kipp en Brady om een workshop te organiseren waarbij u alles
te weten komt over het nieuwe CLP/
GHS en hoe u dit eenvoudig kunt implementeren in uw situatie. Salm en
Kipp is al decennia lang specialist op
het gebied van laboratorium labelling
en biedt een reeks aan producten van
de fabrikant Brady die het werken conform CLP-GHS voor u mogelijk maken;
van voorbedrukte pictogrammen, zelf
te bedrukken labels en software tot
maatwerk.
Het Classification, Labelling and Packaging-Globally Harmonized System
(CLP-GHS) is een systeem voor de
indeling en labelling van chemische
substanties, ontwikkeld op vraag van
de Verenigde Naties. Het voornaam-

Hoge resolutie
massaspectrometrie
Met de impact HD, de nieuwe hoge resolutie
QTOF massaspectrometer van Bruker, kan
ruim binnen de seconde een volledig spectrum worden opgenomen over een zeer hoog
dynamisch bereik.

ste doel van dit nieuwe systeem is het
overeenstemmen van de aanduiding
van chemische stoffen/substanties
over heel de wereld.
Dat betekent dat de bekende gevaaraanduidingen met de oranje vlakken,
samen met de R + S zinnen per 1 juni
2015 zullen verdwijnen en vervangen
worden door de nieuwe CLP-GHS symbolen met rode ruitvorm en zwarte
symbolen, inclusief andere waarschuwingszinnen gebaseerd op risico’s
(H(azards) + P(recautions)-zinnen). Het
CLP-GHS kan nu al worden toegepast.
Meld u dus snel aan voor de CLP-GHS
workshop op onze website: www.salmen-kipp.nl.
Salm en Kipp

www.salm-en-kipp.nl

GC-analyse van bier
De Off-Flavor’ Bier Analyzers zijn ontworpen voor de analyse van vluchtige stoffen in bier, mout en wort.
Bruker biedt speciale instrumenten voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, smaak- en geurstoffenindustrie. Onlangs heeft heeft het bedrijf
twee ‘Off-Flavor’ Bier Analyzers geïntroduceerd.
Deze GC-analyzers zijn ontworpen voor de analyse
van vluchtige stoffen in bier, mout en wort. De
driekanaals GC-analyzer biedt een nauwkeurige
en betrouwbare sporenanalyse van vicinale diketonen en zwavelhoudende componenten, in het
bijzonder dimethylsulfide (DMS), en een samenstelling analyse van alcoholen, ethers en zuren.
Voor meer informatie kunt u de brochure aanvragen bij Govert Schröder, tel.
088-112 27 50 of via govert.schroder@bruker.nl.

Hoge resolutie massaspectrometrie speelt
een steeds belangrijkere rol bij de kwalitatieve en kwantitatieve analytische LC-MS en LCMS/MS bepalingen. Nieuwe digitaliseringstechnologie maakt het nu mogelijk om een
extreem hoog dynamisch bereik te halen. De
impact HD q-TOF, de nieuwe high-end qTOF van Bruker, kan ruim binnen de
seconde (tot 50 Hz) in één volledig
spectrum alle componenten van
klein tot groot opnemen, waarbij
zowel de meest voorkomende als
de minst voorkomende componenten aangetoond worden
met grote nauwkeurigheid. De
componenten kunnen meer
dan 100.000 keer in hoeveelheid verschillen, en zijn toch
tot op vier cijfers achter de komma in massanauwkeurigheid (<0,8 ppm, of <1 millidalton) en een zeer hoog onderscheidend
vermogen (40.000 FWHM resolutie) weer te
geven. Tevens wordt het hele spectrum voor
alle massa’s in één keer opgenomen. De
hoge resolutie en hoge meetsnelheid gaat
hierbij niet ten koste van de gevoeligheid.
Voor screening of monitoring, bijvoorbeeld bij
toxicologische-, forensische- of milieutoepassingen, is het nu dus mogelijk nog specifieker en met meer precisie alle componenten
tegelijkertijd te meten.
Gevalideerde bibliotheken van vele honderden componenten kunnen voor dergelijke
toepassingen worden meegeleverd. Daarnaast is het mogelijk om achteraf aanvullende componenten te zoeken zonder extra
LC-MS meting te hoeven doen. Ook onbekende componenten kunnen eenvoudiger worden geïdentificeerd. Andere hoge resolutie
toepassingen zoals de analyses van intacte
eiwitten of eiwitdigesten, ondervinden ook
veel profijt van deze ontwikkelingen.
Bruker

Bruker

www.bruker.nl

www.bruker.nl
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BEURSVLOER
Op de uitgebreide beursvloer van Labtechnology 2013
is de nieuwste laboratoriumtechnologie te vinden. Naast
innovatieve technologie is er ruimte voor producten ter
ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden in het
laboratorium. Een overzicht van de exposanten is te vinden op
www.labtechnology.nl

PROGRAMMA
Op beide dagen is er een stevig inhoudelijk programma.
Op woensdag 6 november staan er onder andere lezingen
van het KennisPlatform LabManagers en LIMO op het
programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
biobanking, biomarkers, robotics, labautomatisering,

partners:

LV20.indd 26
176_adv_labtech_210x297NW.indd 1

laboratoriuminrichting, labmanagement.
Op donderdag 7 november vindt The Analytical Challenge
plaats met een programma over de laatste ontwikkelingen
binnen de analytische chemie. The Analytical Challenge
wordt georganiseerd door de Sectie Analytische Chemie
(SAC) van de KNCV en vakblad C2W. Meer informatie:
ww.theanalyticalchallenge.nl

REGISTREREN

Toegang tot Labtechnology 2013, de beursvloer en het
programma m.u.v. The Analytical Challenge is gratis.
Deelname aan The Analytical Challenge op donderdag 7
november kost € 50,-. Registreer vandaag nog via
www.labtechnology.nl/registratie

organisatie:
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Monsterbuizen voor Kjeldahl-systemen
Extra dik glas zorgt voor een lange
levensduur. Ook onze nauwgezette
eindcontrole draagt bij aan de veiligheid. Dankzij deze essentiële aspecten bieden de originele Büchi monsterbuizen de beste prijs-kwaliteit
verhouding voor de routinematige
analyse van stikstof of eiwit.

De originele Büchi monsterbuizen
zijn nu verkrijgbaar in een goedkope
20-stuks verpakking. Profiteer van
de extra lage introductieprijs!
Extractie- en stoomdestillatiesystemen van Büchi bieden veelzijdige
oplossingen voor een breed scala
aan toepassingen, van de klassieke
eiwitbepaling volgens Kjeldahl tot de
directe stoomdestillatie van vluchtige componenten.
Monsterbuizen spelen een belangrijke rol in elke stikstof- en
eiwitbepaling. Op het originele Büchi glaswerk, dat garant staat
voor maximale veiligheid en levensduur, kunt u altijd vertrouwen. Onze eigen productiefaciliteiten in Zwitserland en onze jarenlange ervaring staan garant voor een constant hoge kwaliteit
van het glaswerk. De uiterst nauwkeurige productie is bepalend
voor de probleemloze en veilige toepassing in het laboratorium.

Nieuw assortiment spuitfilters

Da Vinci Laboratory Solutions introduceert het assortiment
spuitfilters van haar nieuwe partner Filter-Bio, een specialist
in microfiltratie. Filter-Bio levert spuitfilters met bewezen
kwaliteit voor het dagelijks gebruik in een laboratorium. De
meest gebruikte filters zijn verkrijgbaar tegen een zeer lage
prijs.
Het Filter-Bio assortiment aan spuitfilters is zeer uitgebreid door de diversiteit aan materiaalkeuze en mogelijke
uitvoeringen. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende filtratietoepassingen binnen de bio-, farmaceutische, milieu, micro-elektronica, chemische en voedingsmiddelenindustrie.
De spuitfilters worden geproduceerd van hoogwaardige
materialen zoals: nylon, MCE, PP, PTFE, PVDF, CA en PES.
De uitvoeringen zijn standaard beschikbaar in doorsnedes
van 13 mm of 25 mm met een poriegrootte van 0,45 of
0,22 μm. Poriegroottes van 0,10, 1, 3 en 5 μm zijn op aanvraag te leveren. Dankzij de speciale kleurcodering zijn de
verschillende filtertypes gemakkelijk herkenbaar.
Ook verkrijgbaar in dezelfde kwaliteit zijn de steriele spuitfilters, rondfilters en rolmembramen.
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Naast de 4-stuks verpakking zijn de
originele Büchi monsterbuizen voor
Kjeldahl-systemen vanaf nu ook verkrijgbaar in een voordelige 20-stuks verpakking. Tot en met 31
december 2013 kunt u profiteren van een extra lage introductieprijs: u betaalt voor de 20-stuks verpakking slechts € 490 in
plaats van € 570.
Büchi Labortechnik

www.buchi.nl

Compacte discrete
nutriëntenanalyse
De AQ1 en AQ2 analysesystemen van Seal Analytical zijn
een uitkomst voor kleine en
middelgrote laboratoria met
een divers monsteraanbod
voor nutriëntenanalyses.
Als alternatief voor cuvettentests met relatief hoge kosten
per analyse of een segmented flow analyzer die niet de
gewenste flexibiliteit biedt kan
een compacte discrete analyzer uitkomst bieden. Zeker in
situaties waar sprake is van
een zeer divers monsteraanbod voor nutriëntenanalyses.
De systemen uit de AQ serie
van Seal Analytical kunnen de
analyses snel uitvoeren, zonder dat dit veel tijd van een
analist of operator vraagt.
Deze plaatst de monsters,
reagentia en reaction wells
in het systeem, en kiest per
monster de analyses die
moeten worden uitgevoerd.
Het systeem voert vervolgens

alle analyses autonoom uit
volgens vooraf gedefinieerde
analyseprogramma’s. Na afloop van de run worden de
resultaten gerapporteerd en
worden eventueel benodigde
verdunningen en heranalyses
automatisch uitgevoerd.
De robuuste en autonome
Seal AQ1 en AQ2 analysesystemen vormen zo voor
vele applicaties een uitstekende oplossing voor kleine
en middelgrote laboratoria
waar routinematig meerdere
en verschillende tests worden
uitgevoerd op de aangeboden
monsters.
Beun-De Ronde

www.beunderonde.nl
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AkzoNobel Deventer
registreert al haar
research chemicaliën
Begin dit jaar hebben de onderzoekers van AkzoNobel in Deventer een megaklus afgerond met de registratie van alle research
chemicaliën die er worden gebruikt en/of zijn opgeslagen. Met
dit project verwacht het bedrijf efficiënter om te kunnen gaan
met opslagruimte en chemicaliënverbruik. Bovendien is door de
betere inzichtelijkheid de veiligheid verder vergroot.

E

“

en onderzoeker bestelt een pot
chemicaliën, terwijl in een kast
in een ander laboratorium diezelfde stof te vinden is. Of je hebt iets
al jarenlang in een kast staan waarbij
je je afvraagt of je dat ooit nog eens zal
gebruiken. Twee situaties die je in de
praktijk van iedere research site wel
zult vinden, maar waarvan we bij AkzoNobel hebben gezegd dat we die zoveel mogelijk willen vermijden.” Aan
het woord is André van Swieten, die
als ‘manager General Services’ bij AkzoNobel in Deventer onder meer verantwoordelijk is voor de warehousing

van de research chemicaliën.
Met ruim 200 onderzoekers huist de
site aan de Zutphenseweg één van de
grotere onderzoeksfaciliteiten van
AkzoNobel in Europa. De research is
voor een deel gericht op de ontwikkeling en toepassingen van peroxides
(of meer algemeen polymeerchemicaliën). Hierbij ligt ook een sterk accent
op de veiligheid van processen, opslag
en gebruik van peroxides. Daarnaast
wordt er ook voor andere (s)BU’s binnen de Specialty Chemicals onderzoek
uitgevoerd. Sinds de in 2011 afgeronde
verhuizing vanuit Arnhem is de focus
behoorlijk verbreed. Zo zijn er drie zogenaamde ECG’s (‘expertise capability
groups’) gevestigd die voor het hele
concern kennis ontwikkelen, in dit geval op de gebieden analytische chemie,
procestechnologie en materiaalkunde.

Database

Maar liefst 47 van deze door Salm en Kipp geleverde
Brady BBP11 labelprinters zijn er te vinden in de diverse laboratoria en opslaglocaties bij AkzoNobel in
Deventer.
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“Met zo’n grote groep onderzoekers
die ook nog eens in verschillende laboratoria werken is het een hele uitdaging om inzichtelijk te maken wie
welke chemicaliën gebruikt en waar ze
zijn opgeslagen. In samenwerking met
ChemSW is het beheersysteem CisPro
specifiek ingericht voor registratie van
al onze chemicaliën. De chemische
naam, CAS nummer, GHS/ADR klasse
of gevarenklasse worden vastgelegd in

een uniek account en barcode. Dit account wordt gekoppeld aan eigenaar/
afdeling en opslaglocatie. Door de specifieke barcode kan in het systeem nagegaan worden wat de status en plaats
van een chemisch stof is. Zodra je een
verpakking fysiek verplaatst, moet je
dat ook softwarematig doen. Om het
praktisch te houden hebben we ieder
lab of chemicaliënkast als eenheid bestempeld. Als je chemicaliën uit een
kast pakt en gebruikt, wordt je geacht
die daarna weer terug te zetten in de
kast: dergelijke verplaatsingen hoef je
niet te registreren; dan schiet het systeem zijn doel voorbij.”

Discipline
De grote slag is eind vorig jaar gemaakt
toen alle stoffen in de database zijn
ingevoerd. “Dat waren er meer dan
tienduizend, dus je zult begrijpen dat
daar door de onderzoekers flink wat
tijd in is gestoken. Tegelijkertijd was
het ook een goede aanleiding om op te
ruimen, immers: alles wat je opruimt,
hoef je er niet in te zetten. Want daar
zijn ze wel achter gekomen: je bewaart
ongemerkt meer dan nodig is”, aldus
André van Swieten. “Dat zal vanaf nu
veel minder gaan voorkomen. Het systeem zal namelijk bij ieder product
dat langer dan twee, drie jaar ergens
staat een melding genereren, waarbij
je dan kunt kiezen voor opruimen of
verlengen.”
De werking van het systeem staat of
valt bij de discipline van iedere medewerker om nieuwe stoffen in te voeren. “Er wordt bij ons veel exploratief
onderzoek verricht. Dat betekent dat
er veel nieuwe verbindingen worden
gesynthetiseerd. Al die verbindingen
en in sommige gevallen ook de tus-
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senproducten moeten worden geregistreerd.”
Screenshot van de GHS-software waarmee men onder andere chemische naam, CAS

Laagdrempelig etiketteren

nummer, GHS/ADR klasse of gevarenklasse kan vastleggen in een unieke account en

Om het de onderzoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken bij het printen
van de etiketten heeft AkzoNobel niet
op een printer meer of minder gekeken. Van de labelprinters type BBP11
van Brady zijn er maar liefst 47 te vinden in de diverse laboratoria en opslaglocaties. “Wij zijn er bij gebaat dat
de onderzoekers nieuwe producten
van een barcode voorzien, en dat bereik je niet door ze een paar verdiepingen lager of een gebouw verderop naar
de etikettenprinter te laten lopen. Ook
kan het nodig zijn om labels van verschillende formaten te printen. In dat
geval is het efficiënter om twee printers voor twee verschillende etiketten
te hebben, omdat het te veel tijd kost
om de rollen te verwisselen.”
Aan de andere kant zit er ook wel wat
dwang achter. “Als een onderzoeker
chemicaliën bestelt die nieuw zijn
voor de locatie, dan moet hij ze in het
systeem aanmelden. Die nieuwe stoffen worden bij binnenkomst in het
magazijn van een barcode voorzien
waarna ze het systeem ingaan. Als de
chemicaliën niet zijn aangemeld dan
kunnen deze niet in het systeem worden opgenomen. Dus kunnen de chemicaliën ook niet worden uitgeleverd
aan de medewerker, die ze besteld
heeft. Hij kan dan zijn experimenten
niet uitvoeren.”

barcode. Dit account kan worden gekoppeld aan eigenaar/afdeling en opslagloca-

Juiste informatie
AkzoNobel maakt uiteraard gebruik
van de GHS-labels. In het geval van de
Brady-printers, die alleen zwart printen, wordt hierbij gebruikgemaakt

tie.

van labels die al zijn voorzien van de
kenmerkende rode omkadering. Alleen de informatie hoeft dan nog te
worden geprint. “Een praktisch probleem dat we bij de implementatie
tegenkwamen is dat we op dit label te
weinig ruimte hadden om én de verplichte GHS-informatie én de barcode
voor ons interne beheersysteem te
printen. We hebben derhalve besloten
om de kant-en-klare labels vooral te
gebruiken voor monsters die we naar
bijvoorbeeld klanten sturen, en er
voor intern gebruik een etiketje onder
te plakken met de informatie die we
nodig hebben voor het beheersysteem.
Eigenlijk zou je die twee zaken willen
combineren tot één systeem, en daar
werken we met Brady en CisPro ook
aan, maar dat heeft nog wat voeten in
de aarde. Juist om de inhaalslag te maken –we moesten meer dan tienduizend producten invoeren!– is in het
begin gekozen voor separate etiketjes”, aldus André van Swieten.
Via het beheersysteem kun je ook inzage krijgen in de eigenschappen van
de verbindingen, een en ander conform de systematiek van de MSDSbladen. “Ook hier moeten we vanwege
de enorme hoeveelheid werk pragmatisch zijn. Die bladen mogen niet ouder zijn dan drie jaar; om dat voor alle
chemicaliën in één keer te updaten is
een heidens karwei, en is ook niet nodig. We hebben er voor gekozen dat je
zorgt voor een update op het moment

dat je ze actief gebruikt of wilt verzenden.”

Veilig
De praktijk zal moeten uitwijzen wat
de effecten zijn van de investering in
het registratieproces. André van Swieten: “Belangrijkste is dat je door middel van de spreekwoordelijke druk op
de knop een nauwkeurig overzicht
hebt over de aanwezige chemicaliën
bij research. Bij calamiteiten kan je
vanuit de portiersloge per laboratorium of opslaglocatie zien welke stoffen
er zijn opgeslagen en heeft de brandweer direct de beschikking over informatie omtrent bijvoorbeeld brandbare
stoffen en/of gassen. Met dit systeem
voldoen we nog beter aan de wet- en
regelgeving. De inspanningen die we
het afgelopen jaar hebben verricht
zullen vast en zeker ook wel leiden tot
een besparing van opslagruimte en
een efficiënter gebruik van chemicaliën, maar de grootste winst zit hem
toch in een parameter die niet is uit te
drukken in geld: veiligheid.”

Info
 Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
 AkzoNobel
www.akzonobel.com
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KLINISCHE CHEMIE

Klinisch chemisch
lab AMC optimaliseert
processen
Amper een jaar na een ingrijpende verbouwing staat het Laboratorium voor Algemene Klinische Chemie (LAKC) van het AMC
aan de vooravond van de volgende uitdaging: het aanpassen van
de organisatie om nog efficiënter om te kunnen gaan met de productiemiddelen en de processen nog robuuster en voorspelbaarder te maken. Klinisch chemicus Johan Fischer voelt de druk.

T

opsport, zo betitelt Johan Fischer
werken bij het AMC en dus ook
bij het Laboratorium voor Algemene
Klinische Chemie (LAKC) waar hij als
klinisch chemicus verantwoordelijk is
voor met name de routine chemie. “Er
wordt voortdurend van je verwacht
dat je een topprestatie neerzet in een
uiterst dynamische omgeving waar
veel complexe acute zorg wordt geleverd. Dat betekent dat er nogal wat
aan urgente en problematische monsters binnenkomt, en daar moet je als
lab altijd honderd procent klaar voor
staan. Dat vergt veel van mens, machine, organisatie en toeleveranciers;
we zijn allemaal ‘partner in crime’ wat
dat betreft.”
In die dynamiek is vorig jaar de complete renovatie van het LAKC afgerond.
Die was broodnodig volgens Johan Fischer: “In de oude situatie hadden we
een grote verscheidenheid aan werkplekken en een hele diversiteit aan
apparaten waar we de testen konden
wegzetten. Tegenwoordig is dat veel
meer geconsolideerd en geïntegreerd,
wat betekent dat je per werkplek een
veel grotere functionaliteit hebt. Dat
heeft ook consequenties voor je laboratoriuminrichting: logistieke lijnen
veranderen, worden anders gebruikt
en ingericht.” Maar ook technisch gezien hadden de ruimtes hun beste tijd
gehad. “Het binnenklimaat was lastig
te beheersen. Als je al twintig jaar in
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dezelfde ruimte zit en er wordt af en
toe eens een muurtje weggehaald dan
klopt er uiteindelijk niet veel meer van
de luchthuishouding, en dat begon je
op warme dagen goed te merken. Dat
is nu uit de wereld. Het is nu veel aangenamer om in het lab te werken, niet
in de laatste plaats omdat de architect
ook voor lichte, heldere ruimtes heeft
gezorgd.”

ben het project in een aantal fases
opgesplitst waarbij steeds een ander
deel van het lab aan de beurt was. In de
cyclus leegmaken, starten en afwerken
ging zo de verbouwing als een draaiend wiel door het hele lab. Dat gaf
wel wat druk, vooral omdat tijdens de
verbouwing ook nog eens een nieuwe
chemiestraat werd geïnstalleerd. Dat
gaf aan de ene kant de luxe dat we nog
met de oude konden draaien terwijl de
nieuwe werd neergezet, geëvalueerd
en operationeel gemaakt. Maar dat
moest wel binnen drie maanden gebeuren, want daarna draaide het wiel
weer door, werd de oude straat afgebroken en had je je kans gehad. Mede
dankzij de medewerkers, die er geweldig voor zijn gegaan, is dat allemaal
gelukt.”

Work in progress
Tijdens de verbouwing ging het 24uurs bedrijf gewoon door. “We heb-

Logistiek knooppunt
De receptie waar jaarlijks de mon-

Klinisch chemicus Johan Fischer in het hart van het vorig jaar verbouwde LAKC, bij
de chemiestraat.
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sters voor 2,5 miljoen bepalingen
passeren (nog eens ruim een miljoen
bepalingen worden ‘point of care’
uitgevoerd), is ingrijpend gewijzigd,
wat te maken heeft met de spilfunctie in de logistiek. “Voorheen hadden
we aan de voorkant van het laboratorium de receptie. Alle analysefuncties
zaten daarachter, tot vrij ver achter in
de ruimte, met als consequentie lange
looplijnen, wat vooral bij de 24-uurs
diensten niet handig is. Nu hebben
we de voorkant van het laboratorium
verbreed. De receptie blijft daar, maar
met name de 24-uurs functies zijn
daar meer omheen gegroepeerd, zodat
de lijnen korter worden. Wat daarbij
helpt is dat de functionaliteit van een
werkplek steeds groter wordt: je zet
steeds meer weg op een beperkt aantal vierkante meters. Hierdoor hebben
we de 24-uurs voorzieningen ook wat
kunnen indikken. De extra ruimte is
gegaan naar de snel groeiende speciële
diagnostiek.”

Snel doorschuiven
Ook de functie van de receptie is gewijzigd, wat alles te maken heeft met
de aanschaf van een apparaat (de RSD
Pro) dat een paar simpele trucjes kent
die heel belangrijk zijn voor het proces. Met de buis zelf doet hij niets; er
zit ook geen centrifuge in. Het apparaat checkt de buis op overeenstemming in kleur dop, barcode en aanmelding en sorteert vervolgens die buis
uit naar de diverse werkplekken. Alles
wat naar de chemiestraat moet, wordt
in rekken naar de MPAevo pre-analytische unit gebracht, die er vervolgens
voor de chemie mee aan de slag gaat.
EDTA-buizen die moeten worden afgedraaid worden in een apart rekveld
geplaatst; buizen voor hematologie
gaan weer naar aan andere rekken, die
rechtstreeks de automaat in kunnen.
“Voordeel van deze benadering is dat
je monsterstagnatie bij de receptie tegengaat; ook de kans op fouten is kleiner geworden. Met het automatisch
checken en sturen per buis ben je bovendien uiterst flexibel.”
De chemiemonsters worden in rekken
van vijf buizen aan de MPAevo aangeboden, die zorgt voor afdraaien en
verdeling over de verschillende analy-

Elegantie van de eenvoud
Het water voor de nieuwe chemiestraat bij het
LAKC wordt gezuiverd door twee Elga Medica Pro
120 waterbehandelingssystemen die zijn geleverd
en worden onderhouden door Veolia Water. “Ook
in de oude situatie gebruikten we al systemen van
deze leverancier, wat zo goed ging dat we onbewust het zuivere water als een commodity gingen
beschouwen. Totdat er een keer een zo grote afwijking was in de kwaliteit van het leidingwater dat
zelfs de Elga’s hier niet voor konden corrigeren. De
leverancier kwam toen snel met een oplossing in de
vorm van een extra filter. En ook nu denkt Veolia
goed met ons mee: ze kwamen met het idee van
een dubbele backup. Het ene systeem voedt de ene
analyse-arm, het andere de andere arm. Als het ene systeem onverhoopt uit zou vallen of moet
worden onderhouden, kan je door ompluggen binnen een snelkoppelingsysteem simpel op
het andere overschakelen en daarmee de chemiebepalingen ongestoord blijven leveren”, zegt
Johan Fischer.

sers in één van de twee chemiestraten.
“Met één slag zet je vijf buizen weg.
Dat werkt praktisch en efficiënt, mede
omdat je in het voortraject controle op
elke afzonderlijke buis hebt. Want als
je er bij die vijf één verkeerde tussen
hebt zitten, wordt het hele rek er uit
gezet en dan staan er meteen vijf buizen aan de kant”, aldus Johan Fischer.
De RSD Pro ontvangt aan het einde
van het proces de afgewerkte buizen
en checkt of alle bepalingen zijn uitgevoerd. Is dat niet zo, dan wordt de buis
uit het proces gehaald; de rest wordt
voorzien van een aluminiumfolie-afsluiting en in de koeling geplaatst.

Robuust en voorspelbaar
Door de automatisering en investeringen in de Roche apparatuur neemt de
betrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van de processen toe, maar volgens Johan Fischer blijft de menselijke
factor essentieel om die prestaties in
stand te houden of zelfs te verbeteren.
“Je kunt een proces nog zo goed hebben ontworpen, het blijft onderhoud
vergen; je moet er over blijven nadenken, bij betrokken blijven.”
En er is altijd wat te winnen, zeker
als je kijkt naar de normen die het lab
zichzelf heeft opgelegd richting de
kliniek. “We streven er naar om 95 %
van de monsters binnen 60 minuten

te rapporteren. Bij hematologie zijn
we al zover, maar voor chemie is dat
nog wat te hoog gegrepen: afdraaien
kost relatief veel tijd en de immunologische testen kosten ook zo’n 18
minuten. Winst is te behalen door de
processen nog efficiënter te maken.
Daarvoor gaan we aan de hand van
lean-methodieken samen met de medewerkers (die hierin een essentiële
rol hebben) verbetertrajecten in. Hoe
goed je het ook doet, er is altijd wel
iets te verbeteren. Zo streven we ‘zero
defects’ na op het gebied van missers,
maar ons meldingensysteem leert mij
dat in 2012 0,0066 % van de uitslagen
niet voldoende accuraat was. Dat lijkt
weinig, maar met 3,5 miljoen bepalingen telt dat toch aardig door. Echt
nul procent zal het niet worden, maar
door te realiseren dat het altijd beter
kan, door de drive om het altijd beter
te willen doen, zullen we daar heel
dichtbij komen.”

Info
 Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl
 LAKC
www.amc.nl
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Schakel nu over naar
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

nu
Vraag
en
naar e o!
dem
gratis
Bespaar duizenden euro‘s tijdens
de levensduur van uw instrument!
• Geen spuitfilters en filter caps nodig
• 10 jaar suppressor garantie
• Volledig automatische
monstervoorbereiding
• Succes gegarandeerd:
Metrohm Applicatie Garantie

www.ionchromatografie.nl

Ins_Metrohm_IC_A4_NL
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Nieuwe generatie
slangenpompen

Biologische
veiligheidswerkbank klasse II
De eSafe is de trots van ESCO en biedt alles
wat u kunt verwachten van de nieuwste bioveiligheidskast klasse IIA: zuinig met energie, veilig, stil en ergonomisch.

De Modular Touch-Screen Dispensing Pump van Cole Parmer is inzetbaar voor
talloze toepassingen, van eenvoudige routine tot het maken van complexe samenstellingen. Het touch screen gebruikersinterface biedt hierbij een overzicht
van alle instellingen.
De slangenpomp biedt een ongeëvenaard gebruiksgemak door het kleuren touch
screen gebruikersinterface. Het scherm biedt direct een compleet overzicht van
alle instellingen.
Via daisy chain zijn maar liefst 99 pompen aan elkaar te koppelen om bijvoorbeeld complexe samenstellingen van vloeistoffen te maken. Door iedere pomp
met zijn eigen type Masterflex pompkop en slang uit te rusten zijn verschillende
vloeistoffen in een groot bereik te doseren (0,001-1500 ml/min). Per programma (50 totaal) zijn 20 stappen in te bouwen, op te slaan in een computer (via
USB) en eenvoudig te kopiëren naar een andere pomp. Er zijn verschillende
standaardmethoden beschikbaar zoals: continu, versneld, stapsgewijs, pulserend, en pauzerend verpompen. Een programma is te starten met een tijdvertraging. Met ASCII commando’s is het eenvoudig om met de pomp te communiceren. Voor directe controle is een I/O-interface beschikbaar. Door de pompslang
te kalibreren is op basis van volume te doseren en wordt de nauwkeurigheid
verhoogd.
Deze nieuwe slangenpomp biedt honderden toepassingen. Niet alleen bij onderzoek waar maximale flexibiliteit is gewenst, maar ook bij routinematige klussen
waarbij men vaak van programma moet wisselen.
Metrohm Applikon biedt uiteraard de mogelijkheid om ter plaatste een geheel
vrijblijvende demonstratie te verzorgen. Stuur voor meer informatie een mailtje
naar info@coleparmer.nl.

Dankzij uitvoerig testwerk
en het gebruik van de modernste technologieën is
de eSafe fluisterstil geworden. Met de twee onafhankelijke downflow en uitlaat
blowers beschikt de eSafe
over ruime veiligheidsmarges. De gebruikte DC ECM
blowers reduceren het energieverbruik tot
een minimum van slechts 190 W bij normaal
gebruik. Ook is het mogelijk over te schakelen
naar een zuinige modus waarbij de kast op halve kracht werkt, wat de energiekosten en milieubelasting verder reduceert. Door gebruik van
een voorfilter en de krachtige prestaties van de
ECM blowers gaan de filters langer mee, wat
de kosten verder omlaag brengt.
Voor de best mogelijke prestaties en veiligheid
worden alle processen door de geavanceerde
Sentinel Platinum controller gecontroleerd en
aangestuurd. Via het grote LCD-scherm van de
controller kunt u een grafisch overzicht oproepen dat u in één oogopslag alle actuele prestaties laat zien.
De ESCO eSafe is geschikt voor HPV/VHP decontaminatie. Om de eSafe aan uw wensen
aan te passen kan deze worden uitgevoerd
met vier stopcontacten, vier kranen en kabelaansluitingen. Een elektrisch bediende ruit
is standaard. Uiteraard is de ESCO eSafe TÜV
Nord gecertificeerd.
Salm en Kipp

www.salm-en-kipp.nl

Metrohm Applikon

www.masterflex.nl

Handmatig 96-kanaals pipetteersysteem
Gilson introduceert de Platemaster, een handmatig 96-kanaals pipetteersysteem waarmee
je snel, gemakkelijk en precies kunt pipetteren.
Eigenschappen van dit ‘next generation’ instrument zijn:
• Kostenbesparend.

• Pipetteren van 96- en 384-well plates.
• Simpel in het gebruik.
• Vult 96-well plates in minder dan 10 seconden.
Gilson International

sales@gilson.com
2013 #20 | 33

LV20.indd 33

06-09-2013 10:03:24

TRADE-IN
TRADE-IN
PRICES
2013
TRADE-IN
TRADE-IN PRICES
PRICES
PRICES 2013
2013
2013
GILSON
GILSON
PIPETTE
EXCHANGE
PROGRAM!
GILSON
GILSONPIPETTE
PIPETTE
PIPETTEEXCHANGE
EXCHANGE
EXCHANGEPROGRAM!
PROGRAM!
PROGRAM!

TRADE-IN
TRADE-IN
TRADE-IN
TRADE-IN

EEEExxcxxh
cch
aan
ch
haan
n
ng
gg
geeeeoollooddllddaaggaianin
aaggaianinsstsstnenwew
V
a
l
l
i
i
VV
Va
d
d
aalildidffo
t tnenwewp
p
ii
a
p
offo
orrrra
n
n
aannyyyybbrara pippippeeeetttttteettee!! !!

Discount
Discount
Discount
Discount

35%

bbraran
nn
nd
dd
d!! !!

G
G

The
Thepipette
pipetteexchange
exchangeprogram
programis isvalid
validuntil
until31.12.13.
31.12.13.
The
The
pipette
exchange
exchange
program
program
iselectronic
isvalid
validuntil
until
31.12.13.
31.12.13.
The
Thepipette
discount
discount
does
doesnot
not
apply
applyforfor
electronic
pipettes
pipettes
and
and
The
The
discount
discount
does
does
not
not
apply
apply
for
for
electronic
electronic
pipettes
pipettes
and
and
cannot
cannotbebenot
notcombined
combinedwith
withother
otherdiscounts/promotions.
discounts/promotions.
cannot
cannotbebenot
notcombined
combinedwith
withother
otherdiscounts/promotions.
discounts/promotions.

on
on
new
Gilson
on
ona
aa
anew
new
newGilson
Gilson
Gilson
®®
PIPETMAN
PIPETMAN
®!®!
!!
PIPETMAN
PIPETMAN
G
G

For
For
more
more
information
information
visit
visit
www.gilson.com/bv
www.gilson.com/bv
oror
call
call
For
For
more
more
information
information
visit
visit
www.gilson.com/bv
www.gilson.com/bv
oror
call
call

+31
+31
(0)70
3073636
+31
+31(0)70
(0)70
(0)70----3073636
3073636
3073636

Gilson
GilsonInternational
InternationalB.V.
B.V.I Laan
I Laanvan
van‘s-Gravenmade
‘s-Gravenmade8080I 2495
I 2495AJAJDen
DenHaag
HaagI The
I TheNetherlands
Netherlands
Gilson
Gilson
International
International
B.V.
B.V.
I
Laan
I
Laan
van
van
‘s-Gravenmade
‘s-Gravenmade
80
80
I
2495
I
2495
AJ
AJ
Den
Den
Haag
Haag
I
The
I
The
Netherlands
Netherlands
Tel:
Tel:+31
+31(0)70
(0)70- 3073636
- 3073636I Fax:
I Fax:+31
+31(0)70
(0)70- 3073639
- 3073639I sales-nl@gilson.com
I sales-nl@gilson.comI www.gilson.com
I www.gilson.com
Tel:
Tel:+31
+31(0)70
(0)70- 3073636
- 3073636I Fax:
I Fax:+31
+31(0)70
(0)70- 3073639
- 3073639I sales-nl@gilson.com
I sales-nl@gilson.comI www.gilson.com
I www.gilson.com
LV20.indd 34

06-09-2013 10:03:58

!!

ds
ds

AANRADERS

Dé pipet voor moeilijke vloeistoffen
De Gilson Microman positive
displacement pipet is de perfecte oplossing voor het pipetteren van visceuze vloeistoffen
en vloeistoffen die snel verdampen.
Voordelen van een positive displacement pipet zijn:
• Geen mengsel van zuurstof
en vloeistof.
• Het gewenste volume wordt
snel en zijn geheel afgegeven.
• Zelfs vloeistoffen met de
hoogste viscositeit worden
afgegeven.
Met de Gilson Microman positive displacement pipet verbeter je de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het pipetteren van ‘probleem’ vloeistoffen. Zo is het de perfecte oplossing voor het pipetteren van visceuze vloeistoffen, zoals:
• Olie
• Siroop

• Crème (cosmetica)
• Vloeibare voeding
• Verf
• Glycerol
Ook voorkom je met deze pipet
lekkage van vloeistoffen die
snel verdampen, zoals:
• Aceton
• Chloroform
• Alcohol
• Hexaan
Besmettingsvrij pipetteren is
mogelijk door de ingebouwde
tipejector die besmetting van
gebruikers onderling voorkomt.
Tevens wordt er gewerkt met
wegwerp capillairen en pistons
die contact van de pipet met
dampen en vloeistoffen voorkomen.
Gilson International

sales-nl@gilson.com

Ongeëvenaard malen tot nanogrootte
De revolutionaire Nano Ball Mill Emax
produceert nanodeeltjes sneller en makkelijker dan ooit tevoren.
Het verkleinen van deeltjes tot submicron grootte resulteert vaak in nieuwe
eigenschappen, waarmee nieuwe toepassingen mogelijk worden. Macroscopische
brokken van hetzelfde materiaal hebben
niet noodzakelijk dezelfde eigenschappen als de nanodeeltjes, zoals bijvoorbeeld sterkere hardheid, breukvastheid,
taaiheid bij lage temperaturen of elasticiteit bij hoge temperaturen.
Eén van de manieren om nanodeeltjes te
maken, is de ‘top down’ methode waarbij
grotere deeltjes gemalen worden tot nanogrootte. Retsch ontwikkelt momenteel
de revolutionaire Nano Ball Mill Emax die
nanodeeltjes sneller en makkelijker dan
ooit tevoren produceert.
Het innovatieve maalprincipe van de
Nano Ball Mill Emax combineert de voordelen van diverse andere molens: hogefrequentie impact (mixer mill), wrijving

(schijventrilmolen) en krachtige centrifugaalbeweging (planetaire kogelmolen)
resulteren in een ongeëvenaarde maalprestatie.
Voordelen:
• Snelheden tot 2000 min-1 en meer
voor een ultrasnelle verpulvering van het
monster.

• Twee maalstations voor het malen tot
125 ml.
• Geschikt voor droog en nat malen.
• Absoluut veilige en eenvoudige bediening.
Verder Scientific Benelux

www.retsch.nl
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Massaal massa’s
meten met MALDI-TOF
Dankzij MALDI-TOF wordt op grote schaal gebruikgemaakt van
massaspectrometrie voor het aan de hand van een moleculaire
vingerafdruk beantwoorden van analytische vraagstukken. De
snelheid van MALDI-TOF staat aan de basis van de grote doorbraak in het versnellen van microbiologische analyses in zowel
de industrie als klinische diagnostiek.

E

en monster bestaat vaak uit een
samenstelling van moleculen
(peptiden, eiwitten, lipiden,
polymeren, glycanen), die met massaspectrometrie als een massaspectrum
weergegeven kunnen worden. Op
deze manier kan een samenstelling als
een vingerafdruk of profiel gebruikt
worden voor kwaliteitsonderzoeken
of vergelijkingen.
De
massaspectrometrietechniek
MALDI-TOF MS is in staat om in één
meting, die slechts enkele seconden
duurt, een zeer breed bereik aan massa’s in een spectrum te weer te geven.
Aangezien veel analyses gebaseerd
zijn op profielvergelijkingen, levert
MALDI-TOF een grote bijdrage aan

snelheid in vele analytische werkvelden.

TOF plaat) doet en samen kristalliseert.
Door de energie van de laser worden
zowel de matrix als het monster verdampt, waardoor ze in de gasfase terecht komen. Tevens wisselen ze een
proton (positief geladen deeltje) met
elkaar uit waardoor voornamelijk enkelvoudige positief geladen moleculen ontstaan die gedetecteerd kunnen
worden.

TOF
Matrix en laser
MALDI-TOF MS is de afkorting voor
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation en Time-Of Flight massaspectrometrie. Ionisatie –het als elektrisch
geladen deeltjes in de gasfase brengen– vindt hierbij plaats via MALDI,
waarbij een molecuul geladen wordt
door deze aan te slaan met de energie
van een laser. Hiervoor schiet een laser
op een ultraviolet licht absorberende
matrix. De matrix is een geconjugeerde organische stof, meestal een zwak
organisch zuur, dat men bij het monster op een monsterhouder (MALDI-

Na de ionisatie wordt de massa van
de moleculen bepaald door Time-OfFlight (TOF). Alle geladen moleculen
(ionen) worden via een elektrisch veld
versneld, waarna ze door een vacuüm
vluchtbuis vliegen en aan de overkant
bij de detector komen. De tijd die ionen doen over hun vlucht wordt gemeten (Time-Of-Flight) en zodra een
ion bij de detector komt geeft dit een
piek in het spectrum.
De massa van een molecuul bepaalt
hoeveel tijd nodig is om de overkant
te halen. Zware ionen doen langer
over hun vlucht dan lichtere ionen. De
tijdsverschillen tussen de verschillende ionen zijn bepalend voor het piekenpatroon van het massaspectrum.
Aangezien andere parameters die invloed kunnen hebben op de snelheid
zijn vastgezet of hun invloed is verwijderd, weet je met MALDI-TOF precies
welke massa er bij een specifieke gemeten tijd hoort.

Grote moleculen blijven heel

Principe van MALDI-TOF: na ionisatie via de laser worden in de vluchtbuis de ionen
van elkaar gescheiden op basis van hun massa. Dit levert het uiteindelijke massaspectrum.
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Naast de snelheid is een groot voordeel van MALDI-TOF dat moleculen
met een hoge massa kunnen worden
geïoniseerd zonder zonder ze te fragmenteren, waardoor moleculen in hun
geheel worden gedetecteerd. Hierdoor
is het mogelijk om met MALDI-TOF
in één meting een massaspectrum te
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maken dat een zeer breed massabereik
weergeeft, tot massagetallen van vele
tienduizenden. Dit voorkomt dat men
meerdere metingen moet doen om het
gehele bereik in kaart te brengen.

Histologie 2.0
Een massaspectrum is een profiel
van de molecuulsamenstelling van je
monster. Door massaspectra met elkaar te vergelijken kan je verschillen
of overeenkomsten vinden. Binnen de
histologie worden MALDI-TOF profielen in toenemende mate toegepast.
Traditioneel is immunohistochemie
een veelgebruikte techniek om specifieke moleculen in weefsel zichtbaar te
maken, maar daarbij kan men slechts
enkele componenten in één meting
tegelijkertijd zien. MALDI-TOF daarentegen kan worden toegepast om
van vrijwel elk gedeelte van het weefsel een massaspectrum te maken, dat
daarna gepresenteerd wordt als een
afbeelding van een weefselcoupe.
Verschillende massa’s kunnen hierna
softwarematig gekleurd worden om
zo binnen de coupe te vergelijken
waar ze wel of niet voorkomen. Vooral
bij biomarker discovery en onderzoek
naar medicijndistributies in weefsel,
speelt de techniek een belangrijke rol
doordat de moleculaire samenstelling
eenvoudig te verkrijgen is en overzichtelijk kan worden gepresenteerd.

Microbiologie
MALDI-TOF is ook een populaire
techniek in de industrie en klinische
microbiologische diagnostiek om snel
en nauwkeurig micro-organismen
(bacteriën, gisten en schimmels) te
identificeren. Met MALDI-TOF wordt
van de micro-organismen een massa-

Vergelijking van het opgenomen massaspectrum (rood) met dat in een database (blauw) levert met MALDI-TOF
binnen tien minuten een positieve identificatie van het micro-organisme.

De massa’s van eiwitten tussen 2.000 en 20.000 dalton zijn in het massaspectrum
zeer stabiel en gezamenlijk uniek voor de organismen, waardoor zelfs het kweekmedium vrijwel geen invloed heeft op het resultaat.

spectrum gemaakt, dat als een vingerafdruk wordt gebruikt om een match
te zoeken in databases, om zo snel de
identiteit van de organismen te verkrijgen.
Het massabereik waar men dan naar
kijkt ligt tussen de tweeduizend en
twintigduizend dalton. Daarbij worden de veel voorkomende (voornamelijk ribosomale) eiwitten van de
organismen gemeten, die zeer stabiel
en gezamenlijk uniek voor de organismen zijn. Door het gebruik van
deze eiwitprofielen is de techniek zeer
nauwkeurig en vervangt het op grote
schaal biochemische en DNA-testen.
Door de snelheid van MALDI-TOF
zelf is het mogelijk binnen tien minuten een identiteit te achterhalen, waar
dat met traditionele technieken wel
een dag kan duren.

bacterie enzymen om de antibiotica af
te breken, dan ziet men in het profiel
afbraakproducten. Hierdoor kan in
korte tijd resistentie bevestigd worden en kunnen ziekenhuizen direct
de benodigde voorzorgsmaatregelen
treffen.

Steeds meer MALDI-TOF
Door de brede inzet van massaspectra
in analyses, is MALDI-TOF een techniek geworden waarmee een grote
massa massaal massa’s zijn gaan meten.
Wil je meer weten? Kijk dan eens op
Youtube onder:
• Imaging virtual microscopy, voor tissue imaging met MALDI-TOF.
• MALDI-TOF + Trondheim, voor
identificatie van micro-organismen
met MALDI-TOF.

Antibiotica resistente bacteriën
Het nut van MALDI-TOF is ook zichtbaar bij de bestrijding van antibiotica
resistente bacteriën in ziekenhuizen.
Eén van de meest voorkomende manieren van resistentie is dat microorganismen enzymen aanmaken die
antibiotica afbreken. Met MALDITOF kan deze antibiotica afbraak snel
worden gedetecteerd. De applicatie
houdt in dat na het toevoegen van bacteriën aan een antibioticamonster, een
eiwitprofiel wordt gemaakt. Maakt de

Info
 Bruker Nederland
www.bruker.nl
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MCO-19 incubator serie

Een veilige omgeving voor uw kostbare weefsellijnen
met uitstekende temperatuurcontrole
n
n
n
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www.biomedical.panasonic.eu
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Uitzonderlijke CO2 & O2 hersteltijden
Continue ‘auto-zero’ calibratie
Direct Heat & Luchtmantel verwarmingssysteem
Gepatenteerde SafeCell UV® elimineert zowel
contaminatie in de lucht als in de waterpan
Snelle & valideerbare decontaminatie (optie)
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Gratis injectiekit of pakket spuitfilters
Bestel voor minimaal € 1000 aan verbruiksartikelen bij
Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) en ontvang gratis
een GC injectiekit of een demopakket van 100 spuitfilters. Als (exclusieve) distributeur van meer dan 20 vooraanstaande partners levert Da Vinci alle mogelijke chromatografische verbruiksartikelen, referentie-, kalibratie– en controlestandaarden.
U vindt een compleet overzicht van de artikelen op de webshop:
http://shop.davinci-ls.com.
Bij een bestelling van minimaal € 1000 aan verbruiksartikelen
vóór 30 november 2013 kunt u kiezen uit een gratis injectiekit (1)
of een gratis pakket spuitfilters (2).
. De gratis GC Injectiekit van SGE ter waarde van € 59 bevat:
• HT en EC GC Septa (3 stuks).
• Capillair snijgereedschap.
• Roestvrijstalen pincet.
• USB met liner selectiegereedschap.
• Liners: FocusLiner (1 stuk), Taper FocusLiner (1 stuk), ConnecTite
(1 stuk).
• Siltite fingerTite monsterset.
• ‘Spot the difference’ sticker om eenvoudig te zien welk type septum wordt gebruikt. Voor Thermo en Shimadzu bevat de kit een
glazen opslagpot.
• Informatieblad over inhoud kit en productselectie.

De volgende types zijn beschikbaar:
Type
filter

Voor injectiesysteem

DVE-128300

Agilent

DVE-128301

Thermo Focus en Trace

DVE-128302

Shimadzu 2010 en 2014

DVE-128303

Varian/Bruker 1177

DVE-128304

Perkin Elmer

2. Een gratis pakket van 100 spuitfilters van Filter-Bio ter waarde
van € 53 tot € 106.
Deze filters hebben een bewezen kwaliteit voor het dagelijks
gebruik in uw laboratorium. U ontvangt 100 spuitfilters van één
type naar keuze.

em

Diameter
(mm)

0,22

25

Type
filter

Poriegrootte
(µm)

Diameter
(mm)

0,22

25

13

13
30

Nylon 66
(blue)

PVDF
(Yellow)

30
13

13
0,45

0,45

25

25
30

30

13

13
0,22

13
0,45

0,22

25
30

PTFE
(Red)

1

Bestelcode

Poriegrootte
(µm)

25
30

Cellulose
Acetaat

13
0,45

25

25
30

30
13
PTFE
(Hydrophilic)

0,22

25
30
13

0,45

25
30

PES
(Light
Green)
PES
(Light
Green)

MCE
(Green)

13
0,22

25

13

0,22

25
13

0,45

25
13

0,22

25

PP

13

0,45

25

30
0,45

13
25
30

Vermeld bij uw bestelling de bestelcode van de gratis GC injectiekit,
voor het gratis pakket spuitfilter
kunt u het type filter, de poriegrootte en diameter opgeven.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

TOF’s vliegen de deur uit
Bruker heeft een aantal ingeruilde micrOTOF
en micrOTOF (q) ESI-TOF benchtop systemen
op voorraad gekregen. Een buitenkans voor de
snelle beslisser die met hoge resolutie (>17.500
FWHM full sensitivity resolution) en massanauwkeurigheid (< 3 ppm) aan de slag wil gaan,
voor bijvoorbeeld identificatie van onbekende
componenten of screeningstoepassingen.
Bruker
daltonics@bruker.nl
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Eenvoudige tafel-cryostaat
met € 1.000 korting

Robuust en betrouwbaar
waterbad

Heeft u koeling nodig voor uw experimenten, maar u wilt niet
teveel ruimte verliezen en ook niet teveel geld uitgeven? Dan hebben wij voor u een leuk aanbod voor het compacte cryostaatbad
Medingen K10E5. Het betreft een exemplaar dat een paar weken
in gebruik is geweest, maar er uitziet als nieuw.
Model K10E5:
• Badvolume: 3 liter.
• Koelvermogen bij 0 ˚C: 130 W.
• Temperatuur: -10 ˚C tot 100 ˚C.
• Bouwjaar: 2009.
• Garantie: 3 maanden.

Wij hebben voor u een aantrekkelijk geprijsd waterbad met verwarming en deksel van het Duitse merk Medingen. Deze hebben
wij ingeruild omdat onze klant toch heeft gekozen voor een groter
model. Hij is maar een paar weken in gebruik geweest, en in goede
conditie.

De aanbiedingsprijs is van € 2.645
voor € 1.645 (zolang de voorraad strekt,
exclusief BTW en verwijderingsbijdrage). De bestelcode is MN3347100001-B.
Interesse? Informeer dan snel bij Salm
en Kipp.

Model MWB10:
• Capaciteit: 4 tot 10 liter.
• Badopening: 39 x 23 cm.
• Temperatuur: 25 ˚C tot 100 ˚C.
• Bouwjaar: 2012.
• Garantie: 1 jaar.
De aanbiedingsprijs is van € 871 voor € 599 (zolang de voorraad strekt, exclusief BTW en verwijderingsbijdrage). De bestelcode is MNA10735-B.
Interesse? Informeer dan snel bij Salm en Kipp.

Salm en Kipp

Salm en Kipp

info@salm-en-kipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Voordelig 48 x 1,5 ml
verwarmen

Veilige media afvoer voor de
helft van het geld

Wij hebben uit onze demovoorraad een HLC TH26 verwarmingsblok in de aanbieding (bouwjaar 2009). Deze beschikt over
twee inzetblokken voor elk 24 x 1,5 ml
buisjes, dus 48 totaal. De temperatuur
kan worden ingesteld tot 130 ˚C. Door
de unieke constructie is de nauwkeurigheid +/- 0,1 ˚C.
De prijs is bijna gehalveerd, van €
1.394 voor € 799 (zolang de voorraad
strekt, exclusief BTW en verwijderingsbijdrage).
De bestelcodes zijn:
• 1 x HCTH26-B
• 2 x HCBM15-B

De HLC AA04 is een handig membraanpomp-systeem speciaal voor het
afzuigen van media. Het systeem is
eenvoudig bij een flowkast te plaatsen.
Het afzuigen regelt u met de knop op de
handgreep. De pomp stopt automatisch
en u hebt altijd direct vacuüm voorhanden. Het afval komt in een 4 liter fles,
die automatisch afsluit als u de slangen
verwijdert.
Wij hebben nu een overjarig model (2008) in de aanbieding van € 1.630 voor € 815 (zolang
de voorraad strekt; exclusief BTW en verwijderingsbijdrage; 3
maanden garantie). De bestelcode is HLAA04-B.

Interesse? Informeer dan snel bij Salm en Kipp.
Interesse? Informeer dan snel bij Salm en Kipp.
Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl

Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er
snel bij bent!

Profiteer nu van de kracht
van UHPLC-MSn
Bruker biedt de amaZon
PowerPack tot 1 januari 2014
tegen een zeer aantrekkelijke instapkorting.
De amaZon PowerPack is een
compleet UHPLC-MS/MS
systeem, dat uitstekend geschikt is voor routinematige analyses
op het gebied van chemie en kwaliteitscontrole. Daarnaast geeft
de powerpack krachtige tools voor screening en identificatie
vraagstukken. De basis van amaZon PowerPack wordt gevormd
door Bruker’s amaZon SL, de best-in-class iontrap massaspectrometer en een UHPLC systeem.
Bruker
daltonics@bruker.nl

€ 6.000 eraf, 3 jaar Metrohmgarantie erbij

Twee destructieblokken
voor een zacht prijsje
Destructie-unit K-438 met 20 monsterplaatsen is een verwarmingsblok met hoge capaciteit voor
een efficiënte en reproduceerbare
destructie. De gesloten afzuigmodule heeft speciale keringen om
terugvloeien van condensaat tegen
te gaan. De destructietemperatuur
en –tijd zijn individueel instelbaar.
Het apparaat heeft een liftsysteem
en software waarmee temperatuurprofielen en starttijden geprogrammeerd kunnen worden.
Het volledig operationeel apparaat wordt geleverd met 20 destillatiebuizen, één monsterrek en afzuigmodule.
Büchi kan dit destructieblok, dat alleen voor exposities is gebruikt
en dus als nieuw is, aanbieden voor € 7.900. Dit betekent een
korting van meer dan 15 %!
Er zijn nog twee units op voorraad. Voor deze aanbieding geldt: zo
lang de voorraad strekt. Dus wees er snel bij!
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

Metrohm Applikon brengt haar demonstratieruimte up to date en biedt een complete IC
882 ionchromatograaf aan voor een speciale
prijs van € 18.450: meer dan € 6.000 voordeel
ten opzichte van de nieuwprijs van € 24.600
euro, en dat voor een instrument dat alleen
voor demonstraties is gebruikt.
De ionchromatograaf 882 heeft intelligente
systeemcomponenten, net als de meest uitgebreide Professional versie. De intelligente componenten bieden
zekerheid voor de juiste werking van het systeem. Detectiegrenzen van < 1 µg/l zijn haalbaar.
De ionchromatograaf 882 met geleidbaarheidsdetector wordt ter
plaatse geïnstalleerd en opgestart. In overleg is het mogelijk een
applicatie door Metrohm Applikon te laten ontwikkelen. Een training in Schiedam of op locatie behoort tot de mogelijkheden.
In het systeem is de nieuwste software MagIC inbegrepen, ter
waarde van € 2.500.

Laat u uitbetalen
in diamanten
Koop nu een Pipetman 8- of 12-kanaals Multichannel en ontvang
de helft van de aanschafwaarde aan Diamond Tips.
De actie geldt voor de volgende typen Pipetman:
• Pipetman Multichannel classic
• Pipetman Multichannel Neo
• Pipetman Multichannel Concept
• Pipetman L Multichannel

Er is maar één demonstratiesysteem beschikbaar, dus reageer snel
als u belangstelling heeft.

Bij de aanschaf van een 8-kanaals
multichannel ontvangt u 4 Tipack
normaal of 2 Tipack Filter Tips.
Bij de aanschaf van een 12-kanaals
multichannel ontvangt u 6 Tipack
normaal of 3 Tipack Filter Tips.
Hierbij staat 1 Tipack voor 10 tipack boxes of 96 racked tips.

Metrohm Applikon

Gilson International

www.metrohm.nl

sales-nl@gilson.com
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AGENDA
LabAnalyse 2013 in De Kuip

Labtechnology
Op 6 en 7 november vindt de tweede editie van Labtechnology plaats. Deze keer
in de Jaarbeurs Utrecht. Labtechnology is een combinatie van een uitgebreide
beursvloer met een kwalitatief lezingenprogramma. Op woensdag 6 november

Op dinsdag 1 oktober 2013 vindt het event LabAnalyse

komen thema’s als labinrichting/labontwikkeling, labautomatisering/robotics,

2013 plaats in De Kuip in Rotterdam. Het conferentie-

biobanking, micro/nano technologie, labmanagement en ‘common’ laborato-

programma is ingedeeld in twee parallelle sessies, name-

riumapparatuur en life sciences- en (bio)farma analysetechnieken aan bod. Op

lijk ‘Voeding & Voedselveiligheid’ en ‘Chemie & Milieu’.

die dag is er ook aandacht voor tools, tips en tricks voor werken in het lab en

De keynote vooraf wordt gehouden door Jean Francois

het managen van een lab.

Focant van het CART (Center for Analytical Research

Op donderdag 7 november wordt Labtechnology onder meer gecombineerd

and Technology ULG). Onder de pakkende titel ‘Dioxins

met The Analytical Challenge, een inhoudelijk programma over (bio) analyti-

in our food: where are we 14 years after the Belgian

sche technieken, mede georganiseerd door de KNCV Sectie Analytische Chemie

chicken-gate?’ gaat hij in op de Europese inspanningen

en NVMS. Bezoekers van The Analytical Challenge hebben ook toegang tot de

om voedselveiligheid te verbeteren en de analytische

vakbeurs Labtechnology 2013.

uitdagingen die gemoeid zijn met efficiënte monitoring.

Exposanten vanuit LabVision zijn: Büchi Labortechnik, Da Vinci Laboratory

Andere lezingen zijn er van onder andere FrieslandCam-

Solutions, Beun-De Ronde, Salm en Kipp, Veolia Water Solutions &

pina, Qlip, RIKILT, DSM, VITO en ECN. Afsluiter van het

Technologies, Bruker Nederland, Gilson International, Metrohm Applikon,

lezingenprogramma is topkok Pierre Wind die inzicht

Panasonic Biomedical Sales en Verder Scientific.

geeft in (de chemie achter) moleculair koken.
De exposanten LabAnalyse 2013 kunt u bezoeken op
de marktplaats om kennis te vergaren en te netwerken.

www.labtechnology.nl
www.theanalyticalchallenge.nl

Vanuit LabVision participeren hierin de volgende bedrijven: Büchi Labortechnik, Da Vinci Laboratory Solutions,
Beun-De Ronde, Salm en Kipp, Veolia Water Solutions &
Technologies, Bruker Nederland, Gilson International en

Gebruikersdag MS

Metrohm Applikon.

Op 8 oktober vindt de Bruker Bene-

tel. 088-112 27 00 of via daltonics@

Voor gratis toegang kunt u zich registreren op www.

lux massaspectrometrie user meeting

bruker.nl.

labanalyse.nl.

plaats te Eindhoven. Inlichtingen
en aanmelding bij Miranda Keijzer,

www.bruker.nl

www.labanalyse.nl

Panasonic krijgt het er koud van!

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

Ook deze zomer is het magazijn bij Panasonic weer grondig onder handen genomen. Alle voorraden zijn netjes bij elkaar
op ge(s)teld. Voor de producten waar we
een ‘te’ grote voorraad van hebben maken
we ruimte middels de bekende eindezomeractie.
Deze keer zijn de producten van Biocision aan de beurt. Dit zijn uitgekiende
hulpmiddelen bij het terugkoelen of op
temperatuur houden van monsters. U leest
er alles over op www.biocision.com.
De producten van Biocision kunnen we
tegen een zeer gunstige prijs aanbieden
aan onze vaste LabVision lezers. In de tabel
staat een greep uit de het aanbod met de
eindezomer actieprijs (exclusief BTW).
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Maar er is nog veel
meer. Informeer snel
naar de eindezomer
actieprijzen van de andere Biocision producten. En bestel ze, want
we reserveren niets en
op is op!
BCS-105
BCS-120
BCS-125
BCS-130
BCS-136
BCS-136PK

CoolRack CF45
CoolRack PCR96
CoolRack M15
CoolBox 30 System
CoolCell Purple
CoolCell Pink

€ 151
€ 160
€ 77
€ 91
€ 62
€ 57

Panasonic Biomedical Sales
biomedical.nl@eu.panasonic.com
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BÜCHI-13-

Digestion

Reporting

Distillation

More samples per day
Reach out to new Kjeldahl horizons
· Perfect synchronization of digestion and distillation process
· Unmatched speed with the help of accelerated process steps
· Simplified documentation and LIMS integration using KjelLink software

www.buchi.nl www.buchi.be

BÜCHI-13-0437_ANZ-BU_A4_Kjeldahl.indd 1
LV20.indd 43

Quality in your hands
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Committed to
Your Success
We‘ve got the analytical
technologies to deliver great
results
LC-MS
GC-MS
MALDI-MS
FT-MS
ICP-MS
LC- and GC-Systems
Contact us for more details
and a system demonstration!
www.bruker.com/ms

Applied Analytical
Food Safety
Environmental Testing

Life Science
Research

Forensics
Product Control
Pesticide Screening
Doping/Drugs of Abuse
Screening
Polyaromatic Hydrocarbon
Analysis (PAH)
Petroleomics

Pharmaceutical and
Chemistry Applications

Proteomics

BioPharma Quality Control

Metabolomics
Lipidomics

Chemistry Support

Clinical Research

Drug Metabolite Identification

Compass OpenAccess System Support
Drug and Metabolite Tissue Distribution
Product and Process Control
Food/Environmental/Forensics

Polymer Analysis

Innovation with Integrity
Product Overview LS-CAM 2012_213x300.indd 1
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GC/LC/MS-Systems
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