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Evaporation
Spray Drying & Encapsulation
Preparative Chromatography
Kjeldahl & Extraction
NIR-Spectroscopy
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INHOUD
MILIEU-ANALYSE

Niet alleen meten; ook
kijken naar de effecten
Het Instituut voor Milieuvraagstukken
(IVM) streeft er naar via wetenschappelijk
onderzoek een bijdrage te leveren aan de
wereldwijde milieuproblematiek. Hierbij
wordt steeds meer waarde gehecht aan
de maatschappelijke component van
het onderzoek.
Instituutsdirecteur
prof.dr. Jacob de
Boer geeft zijn visie.
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ZEE-ONDERZOEK

Supernauwkeurig titreren voor
monitoring alkaliniteit zeewater
Het analytisch laboratorium van het NIOZ in
Yerseke analyseert meer dan 25.000 monsters
per jaar voor de onderzoekers van het instituut.
Niet zelden is de analytische expertise van de vijf
labmedewerkers doorslaggevend voor de uiteindelijke
onderzoeksresultaten. Zo ook bij het monitoren van de
alkaliniteit in de Grevelingen.
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Een oven is niet zomaar een
verwarmingskamer
Ovens worden zowel in het laboratorium als in
productie ingezet om materialen te verhitten.
De keuze voor het juiste verwarmingssysteem
bepaalt in grote mate de (energetische) efficiëntie
van dit proces en de kwaliteit van het bereikte
resultaat.

32

GeoScience lab huist
studenten van over de
hele wereld
Iets meer dan één fte, dat is de
totale vaste bezetting van het
GeoScience laboratorium van het
ITC, het ‘International Institute for
Geo-Information Science and Earth
Observation ITC’. Boudewijn de
Smeth heeft er inmiddels vele studenten en
promovendi van over de hele wereld wegwijs
gemaakt in analytische vaardigheden.

En verder

Aqualab Zuid heeft een groot automatiseringsproject
afgerond waarbij de data van nagenoeg alle
instrumenten via dedicated
interfaces zonder tussenkomst
van de analist in het LIMS worden
ingevoerd. Jeroen Roovers, senior
analist bij de afdeling organische
chemie, heeft als projectleider de
kar getrokken.

Sinds de overname door Proxy Laboratories, maart
2012, is Microsafe Laboratories weer springlevend. Het
Leidse bedrijf is het enige GMP-contractlaboratorium in
Nederland dat speciale biosafety testen kan uitvoeren.
Marketing- en salesdirecteur Jan
de Vries en study manager Linda
Boele laten zien hoe vruchtbaar de
koppeling tussen expertise en ambitie
kan zijn.
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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
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REDACTIONEEL

Beste Lezers van
We zijn uit de recessie! Het heeft lang geduurd, langer dan menigeen heeft gedacht, maar eindelijk staat er weer een plus bij ons economisch presteren ten opzichte van het vorige kwartaal.
Weliswaar een heel klein plusje, maar wel een plusje met perspectief, dat smaakt naar meer.
In de laboratoriumbranche zal dat plusje ook gaan doorwerken, daar ben ik van overtuigd. Ook al
zien we op dit moment nog steeds bezuinigingsronden in grote instituten en wordt er nog steeds
gereorganiseerd.
Recessie is ook nuttig; het maakt inventief. Zo nam ik onlangs op uitnodiging deel aan een charity
diner van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en zag ik in de praktijk hoe goed crowdfunding al kan werken, ook voor het financieren van grote projecten. Door deze andere manier van
financieren worden grote instituten minder afhankelijk van overheden en/of banken. Ik vind dit
een goede ontwikkeling want hiermee vergroot men ook de awareness van wat iets kost. Bovendien betrek je veel meer mensen dan voorheen bij een project en ontstaat er meer begrip voor.
Ik heb tijdens het diner geleerd dat het zeer belangrijk is dat er een nieuwe kinder intensive care
in het WKZ komt. In deze kinder IC hebben de ouders een belangrijke rol. Ouders moeten 100%
gefocust zijn op hun zieke kinderen en niet afgeleid worden door de omgeving. De nieuwe kinder
IC van het WKZ maakt dit mogelijk en maakt ouders onderdeel van het zorgteam.
Ook deze nieuwe veranderingen zijn een voorbeeld voor ons allemaal, dat we niet moeten afwachten maar dat we moeten veranderen zodat er toch belangrijke stappen gemaakt kunnen worden
voor het welzijn van onze kinderen en ons zelf.
Ik roep dan ook alle lezers van LabVision op om te doneren voor de nieuwe kinder intensive care
in het WKZ. Ga naar: www.vriendenwkz.nl/steun-vrienden-wkz/doneer/
Voor meer informatie kan je ook naar het videokanaal van Vrienden WKZ op Youtube.
Harald Hilbelink
Voorzitter LabVision
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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

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

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

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

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

Verder Scientific Benelux
(030) 677 92 61
benelux@verder-scientific.com
www.verder-scientific.com

Panasonic Biomedical Sales Europe
(076) 543 38 33
biomedical.nl@eu.panasonic.com
www.panasonic.eu/biomedical
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De RU Groningen is een
nieuwe crowdfunding actie
gestart. Ditmaal voor EB,
voluit Epidermolysis Bullosa, een zeldzame ernstige
blaarziekte. Bij iemand met
EB kan de kleinste aanraking van de huid al leiden
tot zeer pijnlijke blaren en
wonden. Microbioloog Jan
Maarten van Dijl van het
UMCG zoekt uit hoe de
bacteriën in de wonden,
veroorzakers van veel pijn,
verslagen kunnen worden.
Hij zoekt daarvoor steun via
het crowdfunding platform
van de RU Groningen. Zijn
streefbedrag is € 15.000.
Met dat geld kunnen vijftig
samples worden geanalyseerd. Voldoende om in
ieder geval de belangrijkste
kenmerken van de bacteriën in kaart te brengen.
www.rugsteunt.nl

Gero bij
Verder Scientific
Met de overname van Gero
Hochtemperaturöfen GmbH
& Co KG breidt de Scientific
divisie binnen de Verder
Groep haar productportfolio op het gebied van
warmtebehandeling uit.
Gero Hochtemperaturöfen
is een toonaangevende producent van vacuümovens
en ovens voor toepassingen
waarbij sprake is van specifieke omgevingsfactoren.
De ovens worden gebruikt
voor onderzoek en in industriële processen. Met de
overname biedt de Verder
Scientific nu het volledige
gamma van hoge temperatuurovens van 600 tot
3.000°C
www.verder-scientific.com
6 |

LV21_v2.indd 6

David Parry / PA Wire

Versla de bacterie

Hamburger met vleugje Greiner
Onlangs haalde de productie van de
eerste stamcelburger de krantenkoppen
in de gehele wereld. Het succes hiervan
is mede te danken aan de kwalitatief
hoogwaardige laboratoriumproducten
van Greiner Bio-One.
Wetenschappers van de Universiteit Maastricht
zijn er voor het eerst in geslaagd in een laboratorium een hamburger te kweken uit de stamcellen van runderen. De stamcellen kunnen bijvoorbeeld uit spiercellen worden verkregen. Uit
de stamcellen van één enkele koe kunnen maar
liefst 200 miljoen hamburgers worden geproduceerd. Industriële productie, zo hoopt men, kan
de intensieve veehouderij aanzienlijk afremmen
en zo milieuverontreiniging beperken.
Omdat stamcellen bijzonder gevoelig zijn, is het

kweken ervan zeer gecompliceerd. De cellen hebben een omgevingstemperatuur van 37 °C nodig
en moeten permanent tegen bacteriën en schimmels worden beschermd. Hierom is het uitermate
belangrijk dat de te gebruiken laboratoriumproducten, zoals de bij dit project gebruikte platen
met meerdere wells, cel- en weefselkweekflessen
en pipetten van Greiner Bio-One, aan de strengste eisen voldoen. ”Het feit, dat een dergelijk
uitgebreid en gecompliceerd project met onze
producten is uitgevoerd, geeft het vertrouwen
van onze klant in de kwaliteit van onze producten weer”, verklaart Greiner Bio-One directeur
Heinz Schmid. “Dankzij onze jarenlange ervaring als fabrikant van laboratoriumproducten
kunnen we voldoen aan alle vereiste productnormen en dit ook garanderen.”
www.gbo.com

Sporen Hongerwinter in DNA
Het voedselgebrek tijdens de winter
van 1944-1945 heeft sporen nagelaten op
het DNA van de kinderen die toen in de
baarmoeder zaten. Zij hebben ruim 60
jaar later meer kans op overgewicht, een
te hoog cholesterolgehalte, diabetes en
schizofrenie.
Voedselschaarste in de eerste weken van de zwangerschap brengt subtiele veranderingen op het
DNA aan. Dat blijkt uit onderzoek waarop Elmar
Tobi onlangs aan het LUMC promoveerde. Hij
bekeek het DNA van ‘hongerwinterkinderen’,
mensen die verwekt zijn tijdens de winter van
1944-1945. Uit eerder onderzoek was al bekend
dat een aantal gezondheidsproblemen bij hen
meer voorkomt, zoals overgewicht, suikerziekte
en schizofrenie.

Tobi laat zien dat verschillende genen ruim 60
jaar na dato nog aantoonbaar epigenetisch veranderd zijn. Zo is het groeigen IGF2 minder
goed verpakt bij hongerwinterkinderen dan bij
hun broers en zussen die eerder of later zijn geboren. Dit kan betekenen dat dit gen, dat onder
meer betrokken is bij de groei in de baarmoeder,
actiever was.
De gevonden veranderingen in het DNA treden
mogelijk op om de kans op overleven te vergroten. “De epigenetische veranderingen kunnen
een overlevingsmechanisme zijn”, aldus Tobi.
“Aanpassing aan de schaarste tijdens de zwangerschap maakt dat het lichaam van deze hongerwinterkinderen niet zo goed weet om te gaan
met de overvloed van eten in het Nederland van
na de Hongerwinter. Hierdoor hebben ze juist
meer kans op bepaalde ziektes.”
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Supercomputers voor
life sciences
Intel, imec, en de vijf Vlaamse universiteiten (UA, UGent, KU Leuven, Universiteit Hasselt, VUBrussel) hebben de
oprichting van het ExaScience Life Lab
op de imec campus in Leuven aangekondigd. Dat zal later ook samenwerken
met Janssen Pharmaceutica.
High performance computing kan leiden tot
nieuwe inzichten en doorbraken binnen de levenswetenschappen en de biotechnologie. Het
inzetten van supercomputers zal in de toekomst
dan ook een even grote strategische rol gaan spelen als laboratoriumonderzoek.
Bij het ontwikkelen van supercomputers voor de
medische wetenschap wordt een nauwe samenwerking met de specialisten uit het toepassingsgebied steeds belangrijker, zodat er optimaal

gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare
extra rekenkracht. Het ExaScience Life Lab moet
het onderzoek binnen de levenswetenschappen
een extra boost geven. In een eerste fase zal het
lab zich concentreren op twee toepassingsdomeinen. Er zal onderzocht worden hoe supercomputers het verwerken van volledige genoomsequenties kunnen versnellen. Vandaag duurt
zo’n analyse ongeveer twee dagen, en met de
verwachte explosie aan data die de komende jaren beschikbaar zal worden, is het cruciaal om de
analyse van die data zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen. Het ExaScience Life Lab zal ook het gebruik van computersimulaties binnen de levenswetenschappen onderzoeken. Door hypotheses
te testen met computersimulaties van cellen en
weefsels, kunnen veel tijd en kosten voor laboratoriumtests vermeden worden.
www.imec.be

Prijs voor alternatieven
dierproeven
Prof. dr. Bas Blaauboer ontving op 14 november de
tweejaarlijks toegekende
Willy van Heumenprijs
van de Stichting ‘Stimuleringsfonds Alternatieven
voor Proefdieren’. De prijs
bestaat uit een bedrag van
25.000 euro. Blaauboer is
hoogleraar Alternatieven
voor dierproeven in de toxicologische risicobeoordeling bij het Institute for Risk
Assessment Sciences van
de Universiteit Utrecht. Hij
ontving de prijs vanwege
zijn gehele oeuvre waarin
hij werkt aan de 3V’s (vervanging, vermindering en
verfijning) van proefdiergebruik.
www.proefdierenalt.nl

Visverpakking met
ingebouwde neus
Promovenda Jenneke
Heising werkt bij de
Universiteit Wageningen
aan verpakkingen met
een ingebouwde neus die
je smartphone al in de
winkel vertelt hoe vers de
vis is.
Weinig voedingsmiddelen zijn
zo variabel als vis. Zelfs vissen
die met dezelfde kotter aan
land zijn gebracht, kunnen een
heel verschillende houdbaarheid hebben. De watertemperatuur, het geslacht van de vis,
en het soort voedsel dat de vis
recent heeft gegeten, hebben
invloed op de snelheid waarmee het vlees bederft.
Jenneke Heising publiceerde in
the Journal of Food Engineering onderzoek naar drie manieren om in een verpakking
te meten hoe vers de vis is. De
drie hebben gemeen dat ze ge-

baseerd zijn op metingen door
een sensor in de visverpakking.
Als de vis bederft komen er verschillende stoffen in de lucht in
de verpakking, die vervolgens
oplossen in het water van de
sensor. Heising onderzocht de
bruikbaarheid van sensoren die
de zuurgraad, de geleiding, of
het ammoniakgehalte meten.
De ammoniaksensor lijkt niet
erg bruikbaar, omdat die stof
pas vrijkomt als de vis al bijna
bedorven is. De zuurgraad is
een onbetrouwbare graadmeter omdat de temperatuur een
te grote invloed lijkt te hebben

op de uitslag ervan.
Maar de geleidbaarheid biedt
perspectief. Verschillende stoffen die de vis afscheidt zorgen
er namelijk voor dat water elektriciteit beter geleidt. Heising
onderzocht voor verschillende
temperaturen of de uitslag van
de meter iets zegt over de versheid van de vis. “We zien al heel
snel effect, dat is wat we willen.
Het lijkt er dus op dat we een
goede manier gevonden hebben. Om dat definitief vast te
stellen willen we nog wel beter
weten welke stoffen voor dat
effect zorgen.”

Nieuwe website
Carbolite
Carbolite heeft sinds de
overname door de Verder
Groep hard gewerkt aan
een verbeterde voorstelling
van haar uitgebreide productengamma. De nieuwe
website maakt daar deel
van uit. Op de site is uitgebreide informatie te vinden
over standaardoplossingen
en maatwerk voor laboratorium, onderzoek & ontwikkeling, alsook productieapparatuur.
www.carbolite.nl
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ZEE-ONDERZOEK

Supernauwkeurig
titreren
voor monitoring
alkaliniteit
zeewater
Het analytisch laboratorium van het NIOZ in Yerseke
analyseert meer dan 25.000 monsters per jaar voor de onderzoekers van het instituut. Niet zelden is de analytische
expertise van de vijf labmedewerkers doorslaggevend voor
de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Zo ook bij het monitoren van de alkaliniteit in de Grevelingen.

M

“

et de Grevelingen hebben
we een kleine oceaan in
onze achtertuin. Het is de
natuurlijke analoog van de mariene
ecosystemen op mondiaal niveau waar
we twee belangrijke ontwikkelingen
zien ten gevolge van klimaatveranderingen: een sterkere verzuring en een
toenemende hypoxia (zuurstofloosheid). We verwachten dat de zuurstofloosheid belangrijker wordt als de de
oceanen opwarmen. Tegelijkertijd
treedt verzuring op door de oplossing
van CO2 in het water. Waar die twee effecten samenkomen heb je een ecosysteem dat dubbel gestrest is. Ons doel is
om deze ontwikkelingen te vangen in
wiskundige modellen, zodat we voorspellingen kunnen doen. Hiervoor
volgen we bij het NIOZ wereldwijd
verschillende kustecosystemen, gaande van de Nuuk fjord in Groenland,
de Tana rivier in Kenia, tot dichter bij
huis, in de Noordzee en de verschillende wateren in het Nederlandse deltagebied, zoals het Grevelingenmeer.

8 |
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Er is in de Grevelingen een waterkwaliteitsprobleem. In de zomer heb je in
de diepere delen zuurstofloosheid. We
willen weten wat de impact daarvan is,
wat de zuurstofloosheid drijft en wat
voor rol de sedimenten spelen in de
zuurstofloosheid. Ook proberen we te
achterhalen wat we kunnen verwachten in de komende 10, 20, 50 jaar.”
Aan het woord is Filip Meysman, senior onderzoeker bij de werkgroep
Ecosysteem Studies. “In dit onderzoek
volgen we verschillende chemische
parameters, zoals DIC, alkaliniteit en
pH. DIC staat voor ‘dissolved inorganic carbon’, en is feitelijk de som van
alle vormen van opgelost koolstof in
water, met name CO2, carbonaat en bicarbonaat. Organische koolstof neem
je daarin niet mee, evenals de deeltjesgebonden koolstof, zeg maar de
algjes.”

Nauwkeurig analyseren
De analytische uitdaging die Meysman voor zijn onderzoek tegenkwam

was het zo nauwkeurig mogelijk analyseren van de DIC en de alkaliniteit.
“In zeewater, en dus ook de Grevelingen, zit ongeveer 2200 µmol DIC. Wij
willen op relatief korte termijn (zeg
tien jaar) het signaal van de atmosfeer
in de waterkolom kunnen meten. Dat
betekent dat je betrouwbaar variaties
van enkele micromol per liter zeewater (micromolair) moet kunnen meten.
Dat lukt je niet met standaard methoden. Met de mensen van het analytisch
lab is het gelukt om wel de gewenste
nauwkeurigheid en accuratesse te bereiken.”
Hoofd laboratorium Marco Houtekamer legt uit: “Een nauwkeurigheid
van 10 of 20 µmolair kan je gemakkelijk behalen met een standaard titrator. Om van 10 naar 5 te gaan, of nog
lager, naar 2, komt er heel wat meer
bij kijken. Allereerst moet je onder
temperatuurgecontroleerde omstandigheden werken. Hierbij hebben alle
systeemcomponenten van buffervoorraad tot aan het buret en de meetcel,
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In 2012 werd het Grevelingenmeer intensief bemonsterd door het NIOZ in het
kader van een internationaal
onderzoek naar de waterkwaliteit en zuurstofloosheid. Monstername gebeurde tijdens maandelijkse
vaartochten met het NIOZonderzoekschip de Luctor.

Hoofd laboratorium
Marco Houtekamer
stimuleert de interactie
tussen onderzoekers
en laboratoriummedewerkers.

die is geïntegreerd in een waterbad,
exact dezelfde temperatuur. In ons geval is dat 25 °C. Ook moet je vermijden
dat er storende invloeden vanuit de atmosfeer de analyse kunnen beïnvloeden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we
geen flessen met titrant gebruiken,
maar vacuümzakken met titrant. Als
je dat niet doet, gaat de titer na verloop van tijd veranderen. Natuurlijk
controleren we die, zodat je daarop
kunt corrigeren, maar door hem zo
stabiel mogelijk te houden, hoef je zo
weinig mogelijk te corrigeren; je wilt
er in een zo vroeg mogelijk stadium
zoveel mogelijk variatie uithalen.”
De kracht zit hem wat dat betreft ook
in de routine. Analist Jurian Brasser,
die binnen het analytisch laboratorium is gespecialiseerd in alkaliniteit
en DIC-analyse, vertelt: “We wegen
elk monster in. Weliswaar pipetteren
we 10 ml, maar het gewicht wordt
gelogd. Daarbij bepalen we ook de
salaniteit en werken we met gecertificeerd referentiemateriaal dat over de

hele wereld wordt gebruikt. Als er een
kleine off-set is ten opzichte van de referentie, dan wordt er met die off-set
gerekend; daar krik je de accuratesse
weer wat mee op. De software en de titrator van Metrohm Applikon zorgen
verder wel voor de titratie; daar heb je
eigenlijk weinig omkijken naar. Maar
je moet wel alles zijn tijd gunnen; apparatuur en vloeistoffen de tijd geven
om te acclimatiseren. Pas als het hele
plaatje klopt en dat ook consequent
weet door te voeren heb je de juiste
omstandigheden om tot die nauwkeurige resultaten te komen. De onderzoekers zelf missen op dat gebied toch wel
die analytische finesse en zijn zich daar
ook bewust van: ze laten ons graag het
analytisch werk doen!”

Geavanceerde dataverwerking
Een paar micromol extra nauwkeurigheid wordt tenslotte bereikt door
een stap verder te gaan in de dataverwerking. “In plaats van de gewone
integrand titratie voeren we een nietlineaire interpolatie uit. Daarbij gebruiken we een rekenprogramma in
de computertaal ‘R’, dat speciaal ontwikkeld werd door het onderzoeksteam van Filip Meysman . Zo kan je rekening houden met de echte temperatuur, de echte salaniteit. Door die mee
te nemen met alle datapunten die uit
de titratiecurve komen, halen we precies die paar extra micromolair nauwkeurigheid die we voor de data nodig
hebben om ze betrouwbaar in onze
modelsimulaties te gebruiken.”

De resultaten zijn in de woorden van
Filip Meysman ‘textbook hypoxia’:
‘‘we vinden mooie datasets van seizoensgebonden variaties in de waterkolomchemie en zien in de lente de
zuurstofloosheid opduiken en dat het
effect heeft op het carbonaatsysteem,
de DIC, de pH. Er is een duidelijke link
tussen zuurstofloosheid en verzuring
in diepe wateren van de Grevelingen
(zie grafieken). Een volgende stap is
om ook het gedrag in de sedimenten in
de modelvorming te betrekken, omdat
die in de Grevelingen een belangrijke
rol spelen in de zuurstofvraag. Ook
dat geef weer de nodige uitdagingen
aan de bemonsterings- en analysekant.
Voor de waterkolom pak je een emmer
water en heb je monster in overvloed;
bij het onderzoek in de sedimenten
willen we in laagjes van 5 mm de bepalingen doen; dan heb je het over monstervolumina van niet veel meer dan
een milliliter. Een hele uitdaging om
de alkaliniteit hierin te titreren!”
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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
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Analist Jurian Brasser is binnen het analytisch laboratorium de specialist in alkaliniteit en DIC-analyse, die hij onder temperatuurgecontroleerde condities uitvoert met de Titrando. Linksachter is een tweede Metrohm-titrator te zien. Hiermee wordt aan de hand van de Winkler-titratie
zuurstof bepaald.

Interactie
Filip Meysman is zeer te spreken over
de samenwerking met het analytisch
laboratorium. “Het is de kracht van
het instituut dat iedereen in zijn spe-

cialiteit kan excelleren. Ik heb als onderzoeker de ideeën in mijn hoofd en
kan ze uitleggen. De mensen in het lab
zetten dit om in goed bruikbare getallen. Daar ben je als wetenschapper
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echt van afhankelijk; de kwaliteit van
de getallen bepaalt de kwaliteit van je
modelsimulaties.”
Hoofd laboratorium Marco Houtekamer is zich daar terdege van bewust.
“Wij voeren niet alleen de analyses uit,
maar leren de onderzoekers ook om
analytisch te denken. Ze moeten leren
beseffen wat ze inleveren en een gevoel
krijgen bij de getallen die er uitkomen.
Achthonderd monsters nemen; dat
kan, maar is dat wel nodig? Resultaten
met een flinke spreiding in je modellering gebruiken? Misschien beter nog
wat extra analyses laten doen. Situaties die we dankzij de goede interactie
nog maar zelden meemaken!”

220
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Info
 NIOZ
www.nioz.nl

Maanden 2012
 Metrohm Applikon

Naast talrijke andere parameters werden in 2012 in het Grevelingenmeer de zuurstof en de alkali-

www.metrohm.nl

niteit nauwkeurig gemeten (beide micromol/l).
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MILIEU-ANALYSE

Niet alleen meten; ook k
I

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) streeft
er naar via wetenschappelijk
onderzoek een bijdrage te
leveren aan de wereldwijde
milieuproblematiek. Hierbij
wordt steeds meer waarde
gehecht aan de maatschappelijke component van het
onderzoek. Instituutsdirecteur prof.dr. Jacob de Boer
geeft zijn visie.

n 1978 kon Jacob de Boer zijn ogen niet
geloven. Toentertijd nog werkzaam bij
het RIVO in IJmuiden vond hij met de
allereerste massaspectrometer die net door
het instituut was aangeschaft bij aalscholvers in de Biesbosch grammen aan broomhoudende verbindingen per kilo vogel.
“We dachten toen, dat kan echt niet, er zal
wel iets mis zijn gegaan met de metingen;
we moeten dat maar niet publiceren.”
Twintig jaar later vindt hij weer hoge gehaltes vlamvertragers, deze keer bij gestrande walvissen. “Nu besloten we wel te
publiceren en hebben een artikel gestuurd
naar Nature. Dat werd geaccepteerd en gaf
door de impact een enorme boost aan het
onderzoek naar vlamvertragers. Je moet
bedenken in die tijd waren we allemaal
nog vol van PCB’s, PAK’s en dat soort verbindingen; we hadden geen weet van hoe

vol de wereld zat (en nog zit!) met vlamvertragers.”
Begonnen bij het RIVO heeft De Boer dit
onderzoek voortgezet bij het IVM waar
hij sinds 2006 als VU-hoogleraar leiding
geeft aan één van de vier vakgroepen –chemie & biologie– en sinds vorig jaar ook
overkoepelend directeur is. “We zijn een
onafhankelijk instituut, maar wat we met
het onderzoek naar de vlamvertragers wel
hebben geleerd is dat een goede dialoog
met de industrie belangrijk is. Iedere partij
heeft zijn eigen belang. Maar alleen door
met elkaar te blijven praten kun je dingen
bereiken; blijven ze meewerken; zetten ze
niet de hakken in het zand. Met het tienjarenprogramma dat we uitvoerden voor de
broomindustrie hebben we bereikt dat er
een aantal broomverbindingen verboden
is en dat er meer bewustzijn is met betrek-

IVM-directeur prof.dr. Jacob de Boer bij
de Bruker microTOF-massaspectrometer
op het analytisch laboratorium: “We
kunnen zo gevoelig en selectief meten
dat we bijna het stadium hebben bereikt dat we moleculen kunnen tellen.”
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k kijken naar de effecten
king tot de gevaren: waarom zou je ze gebruiken in speelgoed? Maar het is een illusie om ze totaal te verbieden; toepassing bij
vliegtuigen heeft aantoonbaar mensenlevens gered. Bovendien: op het moment dat
je iets verbiedt, heeft de industrie al weer
iets anders. Het is wat dat betreft net als
met de doping in de sport. Nu zijn er ook
fosfor-vlamvertragers, die een stuk minder persistent zijn. Hoezeé, zou je zeggen,
maar uit onder meer ons toxicologisch onderzoek blijkt dat ze wel een stuk giftiger
zijn.”

Integraal
Het IVM is met 125 onderzoekers een grote
entiteit binnen de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de VU en telt vier
vakgroepen. Naast ‘Chemistry & Biology’
zijn dat ‘Environmental Economics’, ‘Environmental Policy Analysis’ en ‘Spatial Analysis and Decision Support’. “Waar iedere
vakgroep zijn eigen keuzes maakt met betrekking tot onderzoeksthema’s biedt dat
uiteraard ook kansen om bepaalde thema’s
integraal te benaderen. Zo hebben we als
instituut veel impact bereikt met ‘microplastics’. Waar wij chemici kijken naar hoe
moeten we dat meten, zijn onze collega’s
aan zet om vragen te beantwoorden als ‘wat
zijn de effecten van milieumaatregelen?’ en
‘wat moet je doen om gedrag bij mensen te
veranderen?’. Er is ook een zekere urgentie
ontstaan. Het speelt niet alleen ver weg op
de Oceaan, maar ook in onze eigen Noordzee: als je er een eetlepel uitschept zit er al
plastic in.”

Van effect naar verbinding
Waar in het verleden veel onderzoek was
gericht op het aantonen van een bepaalde
verbinding en daarna naar een effect kijken, draaien ze dat bij het IVM steeds vaker
om. “Als je van tevoren al denkt te weten
om welke stof het gaat, heb je een klein
onderzoekswindow en mis je veel. Alleen
al door je clean up en je monsterextractie
sluit je veel uit, bijvoorbeeld de lipofiele
verbindingen. Aan de hand van bio-assay’s
–van specifieke cellijnen tot zebravisjes in

een aquarium– kan je eerst het effect van
het complete monster bekijken. Vervolgens
ga je die monters fractioneren en bekijk je
per fractie of er een effect is in je assay. Dat
kan je nog verder doorvoeren en uiteindelijk ga je in de kleinste fractie met effect op
zoek naar de de meest waarschijnlijke kandidaatstof of -stoffen, vaak met behulp van
massaspectrometrie. Daar komen ideale
resultaten uit voor beleidsmakers: ‘het zit
er en het doet dit’. Uiteraard moet je ook
hier de nodige omzichtigheid betrachten:
sommige stoffen hebben alleen een effect
in combinatie met andere, of ze verzwakken elkaar juist.”
In bepaalde gevallen is het verband tussen effect en stof duidelijk, bijvoorbeeld
bij tributyltin anti-foulants die bij vrouwtjeswulken tot onvruchtbaarheid leiden.
“Maar in het onlangs afgesloten OBELIXproject (een driejarig EU-project van mijn
collega-hoogleraar Juliette Legler) staan
we nog aan het begin van de zoektocht.
Het lijkt er sterk op dat als je als baby bent
blootgesteld aan stoffen in het voedsel die
een verstorende werking hebben op endocriene systemen (denk aan dioxines,
broomhoudende vlamvertragers en perfluorverbindingen), je op latere leeftijd obesitas ontwikkelt. Dat lijkt een epigenetisch
effect, waarbij er door sterke impulsen iets
in je genen kan veranderen. Door combinatie van epidemiologie, toxicologie, neonatologie, endocrinologie, risico-analyse en
analytische chemie willen we concrete verbanden leggen tussen stof en effect, maar
dat vergt nog veel onderzoek.”
Dit soort onderzoek wordt overigens met
argusogen door de industrie gevolgd, die
er de facto niet veel van wil weten. “Er zijn
heel veel stoffen die een endocriene werking hebben, dus je kunt de impact wel
voorstellen als dat verband met obesitas is
aangetoond. Maar je moet ook je kop niet
in het zand steken: er zijn gewoon testen
die die werking op allerlei klieren aantonen, en ook hebben we tal van voorbeelden
in het milieu dat vissen bepaalde gedragsen zelfs geslachtsveranderingen laten zien
door dergelijke stoffen.”

Moleculen tellen
Het analytisch laboratorium, dat voor het
monitoringwerk RvA-geaccrediteerd is, zit
mede dankzij bovengemiddeld succes bij
het binnenhalen van Europese onderzoeksprojecten, goed in de apparatuur. Maar
met een dalende eerstegeldstroom leveren
goede contacten met leveranciers ook een
wezenlijke bijdrage aan het instrumentenpark. “Zo hebben we dankzij Bruker met
de microTOF nu ook de beschikking over
een TOF-MS, waarmee we nog gevoeliger
en selectiever kunnen meten. In vergelijking met de jaren zeventig kunnen we nu
een miljoen tot tien miljoen keer zo gevoelig meten; straks kunnen we echt de moleculen tellen. Daar moeten we trouwens
wel omzichtig mee omgaan, en niet bij elk
piekje och en wee gaan roepen. De trend is
dan ook naar ‘early warning systems’, waarbij je de verbindingen in de gaten houdt.
Je weet dat ze er zijn, maar zolang ze geen
kritische grenzen overschrijden is er geen
reden om aan de bel te trekken. Al moet ik
mij hier direct corrigeren, want een andere trend is dat we steeds meer kijken naar
combinaties van (klassen van) verbindingen, en dan kom je al veel sneller bij die
grenzen.”
Jacob de Boer ziet met het extreem gevoelig meten ook dat er meer eisen worden gesteld aan de meetomgeving. “Binnenkort
zullen we onder cleanroom condities moeten gaan meten om storende invloeden
vanuit de meetomgeving zoveel mogelijk
te beperken. Zo zagen we bij de bepaling
van fosfor-vlamvertragers telkens verhogingen net nadat het lab was schoongemaakt. Wat bleek? Diezelfde stoffen zitten
ook in het boenmiddel!”

Info
 Bruker Nederland
www.bruker.nl
 Instituut voor Milieuvraagstukken
www.ivm.vu.nl
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met het intuïtief touch display!
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» Strak design
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Biomedische -30 ˚C vriezers met inverter technologie
Panasonic lanceert een innovatieve nieuwe lijn van -30 ˚C vriezers voor opslag
van biomedische monsters. Toepassing
van inverter compressoren verbetert de
temperatuuruniformiteit van de vriezer
en vermindert het energieverbruik.
Panasonic lanceert een nieuwe lijn van
-30 ˚C biomedische vriezers die kostenefficiënte en veilige opslag van monsters
garandeert in een breed scala van toepassingen. Een combinatie van technologische innovaties vermindert het energieverbruik, verbetert de temperatuurstabiliteit en levert een effectieve, betrouwbare
omgeving die nodig is bij het opslaan van
waardevolle materialen, zoals vaccins,
diagnostische monsters , enzymen , cultuurmedia en reagentia.
In conventionele vriezers houden ‘single
speed’ compressoren de vriezer op temperatuur door aan- en uit te schakelen.
Panasonic’s nieuwe biomedische diep-

vriezers hebben inverter compressoren
die kunnen draaien op verschillende
snelheden. Hierdoor kunnen ze de koelprestatie optimaliseren en kunnen ze
onder verschillende omstandigheden zorgen voor een zeer betrouwbare, efficiënte
werking.
Dit is de eerste keer dat deze technolo-

gie ooit is toegepast in -30 ˚C vriezers.
Het gebruik van inverter compressoren
verbetert de temperatuuruniformiteit van
de vriezer en vermindert het energieverbruik. Dit zorgt voor verminderde milieubelasting en lagere exploitatiekosten.
Natuurlijke koolwaterstof (HC) koelmiddelen dragen ook bij aan de lage carbonfootprint van deze diepvriezers.
De -30 ˚C biomedische vrieskasten zijn
voorzien van een intuïtieve bediening.
Een microprocessor met een digitaal display, waarop set point, alarm, monitoring
en diagnostische functies zijn af te lezen,
geeft alle systeemcondities weer om gebruikers te alarmeren bij temperatuurafwijkingen.
De KM-DU28H1E heeft een inhoud van
274 liter. De KM-DU49H1E heeft een inhoud van 482 liter.
Panasonic Biomedical Sales

www.biomedical.panasonic.eu

60 MHz FT-NMR spectrometer
De Fourier 60 is een uitbreiding op de brede reeks van FT-NMR
(Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance) spectrometers
van Bruker. Dit 60 MHz table-top systeem is voorzien van een
onderhoudsvrije permanente magneet met een zeer veilig laag
magnetisch strooiveld.
De Fourier 60 is een ergonomisch table-top NMR systeem, met

eenvoudige inbreng van een monster en de optie voor een automatische monsterwisselaar. Het biedt de beste resolutie in zijn
klasse met een ingebouwde persluchtgenerator voor de rotatie
van het monster en de optie voor variabele temperatuurmetingen. Door het gebruik van de zeer compacte en cryogeenvrije
permanente magneet heeft de NMR maar weinig plek nodig op
een laboratoriumtafel.
Voor de bediening en evaluatie van de NMR-data is er de Bruker
NMR software TopSpin die door vele gebruiker als de ‘golden
standard’ wordt gezien op dit gebied. De vele geïntegreerde
analysefaciliteiten in deze software en de eveneens industriestandaard 5 mm NMR-monsters zijn compatible met de grotere
NMR-spectrometers met supergeleidende magneet. De bediening wordt verder ondersteund door de volledig geautomatiseerde shimming, waardoor er snel en vooral reproduceerbaar
gemeten kan worden met de best denkbare resolutie en gevoeligheid.
Door de grote mate van modulariteit van de Fourier 60 kan het
1
H meetbereik als optie uitgebreid worden naar de kernen 13C
en 19F; tevens wordt de analysekracht nog verder verhoogd met
2D-NMR.
Bruker Nederland biedt de mogelijkheid om een vrijblijvende demonstratie te verzorgen. Stuur voor meer informatie een e-mail
naar: fourier@bruker.nl.
Bruker

www.bruker.nl
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Geautomatiseerde
monstervoorbereiding

De veelzijdige oplossing voor een geautomatiseerde monstervoorbereiding is de nieuwste generatie GERSTEL
MultiPurpose Sampler (MPS) geschikt voor zowel GC/MS als LC/MS systemen. De toepassing van deze Sampler
heeft zich reeds bewezen bij vele laboratoria dankzij haar vele mogelijkheden:
• Vaste Fase Extractie (SPE)

• Automatische Liner Wisseling (ALEX)

• Dispersieve Vaste Fase Extractie (DPX)

• Vaste Fase Micro Extractie (SPME) met

• Statische en Dynamische Headspace (DHS)
& Headspace

Multi Fiber EXchange (MFX)
• Standaard adderen, derivatiseren,

• Twister (SBSE) & Thermische Desorptie

verdunnen, indampen, barcode

• Pyrolyse

identificeren, centrifugeren, wegen etc.

Met de nieuwste MPS kunnen grote series van monsters zonder menselijke
tussenkomst gemeten worden. Als exclusieve GERSTEL distributeur helpt
Da Vinci Laboratory Solutions graag uw monstervoorbereiding te
automatiseren. Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 010-258 1870
of stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com.

Boosting laboratory efficiency
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Kwik bepalen tot op een
tiende ppt
De Milestone FMA-80 is een kwikanalyzer
die dankzij de hoge gevoeligheid en zeer
lage detectielimieten kwik kan meten op
trace niveau. Een nauwkeurige kwikbepaling in water of destruaten is binnen twee
minuten uitgevoerd. Dit is mogelijk door
detectie met AFS (atoom fluorescentie
spectrofotometrie) dat een betere lineariteit en stabielere basislijn biedt dan AAS.
Zoals bij de al langer bestaande Milestone
DMA80L wordt het kwik door reductie van
de opgeloste kwikionen met SnCl2 omgezet in gasvormige toestand, en daarna gescheiden van de oplossing. Het gasvormig
kwik wordt vervolgens met een argon-gasstroom meegevoerd naar de fluorescentieof absorptie-meetcellen.
Hiermee wordt een detectielimiet bereikt
van 0,1 ppt bij watermonsters. Omdat de
meetcuvet is uitgerust voor drie verschillende concentratiegebieden biedt de FMA80 een zeer groot meetbereik, van 0,01 ng
tot 1.000 ng absoluut in watermonsters en
destruaten.
De FMA-80 is geschikt voor kwikbepaling
in water, voedingsmiddelen, milieumonsters, chemicaliën en is compatibel met
EPA 245.1, EPA 245.2, EPA 245.5, EPA
245.7, EPA 1631, EN 1483, EN 12338, EN
13806 en EN 13506.
Salm en Kipp

www.salmenkipp.nl

Kjeldahl-bepaling stuk sneller
De twee nieuwe ontsluitingsapparaten
KjelDigester K-446 en K-449 zijn veel
sneller bij verwarmen en afkoelen.
in vergelijking met het voorgaande
model levert dit 35 minuten tijdbesparing op per run. Verder hebben ze een
verbeterde afsluiting en een monsterrek dat direct in de autosampler kan
worden geplaatst.
Het automatische systeem K-449 is
uitgerust met een lift die bij het bereiken van de ontsluitingstemperatuur de
monsterbuizen automatisch laat zakken en ze na afloop van het ontsluiten
ook automatisch naar de afkoelpositie
brengt. Met een ingebouwde tijdprogrammering kan zelfs een verlate start
van het ontsluitingsproces worden in-

gesteld. Op die manier kan de gebruiker al direct in de ochtend beschikken
over monsters die zijn ontsloten èn
afgekoeld.
De 300 ml ontsluitingsbuizen zijn bij
Büchi nu ook beschikbaar in een voordelige 20-stuks verpakking. Hiermee
kunt u goedkoop profiteren van de
voordelen van originele Büchi ontsluitingsbuizen: lange levensduur, grote
veiligheid en perfecte pasvorm. Büchi
heeft een gratis poster op A0-formaat
die het gehele Kjeldahl-proces inzichtelijk maakt. De poster beschrijft nauwgezet alle stappen en geeft handige
tips om het proces te optimaliseren.
BÜCHI Labortechnik

www.buchi.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 384well plates.
• Simpel in het gebruik.
• Vult 96-well plates in minder dan 10 seconden.

Gilson International

m

sales-nl@gilson.com
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““Geautomatiseerde

microscopie en multi-mode
detectie in één instrument”

Zeger de Vente,
Beun - De Ronde Life Science

BioTek Cytation-3

•
•
•
•
•
•

Digitale microscopie én multi-mode detectie in één instrument
Fluorescentie en Brightfield imaging
Automatische cell-counting en sub populatie analyse
Multi-mode detectie in 6-384 wells platen
Incubatie tot 45 graden en CO2/O2 contrôle
Grow it. Read it. See it. Count it

www.beunderonde-ls.nl
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Ionchromatograaf voor routinematige analyses
Metrohm lanceert de 930
Compact IC Flex, een compacte ionchromatograaf
ontwikkeld voor de eisen die
contract- en QC-laboratoria
stellen. De flexibiliteit, gebruiksgemak en uitstekende
betrouwbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken van
dit nieuwe werkpaard voor
ionanalyses.
De Compact IC Flex 930 is
volledig modulair opgebouwd.
Gebruikers kunnen kiezen uit
een uitgebreid assortiment
modules en componenten
om het systeem aan hun
specifieke analytische eisen
te laten voldoen. Een nieuwe
online configurator (zie www.
metrohm.nl) ondersteunt hen

bij het maken van de juiste
selecties. Voorbeelden van
opties zijn:
• Suppressie: sequentieel, chemisch of geen suppressie.
• Detectie:
geleidbaarheid,
UV/VIS of amperometrisch.
• Automatisering: inline verdunning, inline ultrafiltratie,
inline dialyse en meer.
De 930 Compact IC Flex biedt
maximale
betrouwbaarheid
van zowel het systeem zelf
als de geproduceerde analyseresultaten. Het systeem
controleert zichzelf en alle
systeem- en methodeparameters worden permanent
vergeleken met standaarden
en limieten. De resultaten zijn
terug te voeren op elke stap
van de analyse inclusief mon-

stervoorbereiding, waardoor
gebruikers perfect zijn voorbereid voor zelfs de zwaarste
audits.
In combinatie met de 941
Eluent Production Module, integreert de 930 Compact IC
Flex geautomatiseerde inline
bereiding van eluenten in elke
samenstelling en concentra-

tie. Nog eenvoudiger wordt het
als de Elga Purelab flex5/6 ultrapuur watersystemen direct
worden aangesloten. In deze
configuratie kan leidingwater
gebruikt worden voor ionchromatografie.
Metrohm Applikon

www.metrohm.nl

Proppants karakteriseren
met deeltjesanalyser
Proppants worden in de petroleumindustrie gebruikt om
de vloeibaarheid van aardolie
en aardgas te verhogen. Het
gaat om deeltjes, die in de
bron gepompt worden om de
ondergrondse scheuren en
spleten goed open te houden,
zodat het aardgas of de ruwe
olie goed kunnen uitstromen.
De kwaliteitscontrole van proppants wordt voornamelijk beschreven in ISO 13503-2, die
de oudere API standaarden RP
56, 58 en 60 vervangt. Hierin
wordt onder andere de analyse van deeltjesgrootte, -vorm
en -breekeigenschappen beschreven. De korrelgrootteverdeling en de rondheid van de
deeltjes bepalen uiteraard in
sterke mate de efficiëntie van
de gebruikte proppants. Het
is dan ook beter om deze niet
louter visueel te inspecteren,
maar ook gebruik te maken

van een deeltjesanalyser. De Camsizer van
Retsch Technology is hiervoor zeer geschikt.
Applicatievoorbeelden zijn te vinden in de toepassingsdatabase: www.retsch-technology.nl/
toepassingsdatabase.
Verder Scientific Benelux

www.retsch.nl

Multikanaals
pipet
Ervaar het gebruiksgemak
van Pipetman L.
Met de Multichannel Pipetman L is het zeer
comfortabel pipetteren, mede dankzij het
gepatenteerde tip-afwerpmechanisme. Ook
heeft deze pipet de bekende voordelen van
Gilson’s Pipetman Neo Multichannel: het
interne ontwerp garandeert accuratesse
en constante meting voor elk kanaal.
Ervaar deze pipetteersensatie en voel het
verschil in minimale kracht die nodig is.
Gilson International

www.pipetman.eu
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CONTRACT SERVICES

Nieuw elan
bij MicroSafe
Sinds de overname door Proxy Laboratories, maart 2012, is Microsafe Laboratories weer springlevend. Het Leidse bedrijf is
het enige GMP-contractlaboratorium in Nederland dat speciale
biosafety testen kan uitvoeren. Marketing- en salesdirecteur Jan
de Vries en study manager Linda Boele laten zien hoe vruchtbaar
de koppeling tussen expertise en ambitie kan zijn.

Marketing- en
salesdirecteur Jan
de Vries ziet veel
kansen voor MicroSafe in de mondiale
groeimarkt van het
cGMP-gecertificeerde contract service
werk in de microbiologie.

D

e ruim dertig medewerkers
van MicroSafe Laboratories zitten nu nog ruim in
de laboratoria, op de derde en vierde
verdieping van een gebouw aan de
Darwinweg in Leiden. Maar aan die
weelde zal snel een einde komen, gegeven de ambitieuze doelstelling van
Jan de Vries om binnen enkele jaren
de omzet te verdubbelen. “We hebben
deze ruimte gekocht op de groei. Binnen een paar jaar willen we volzitten;
het zal dus een stuk drukker worden
in de laboratoria.”
Dergelijke uitspraken zou je een paar
jaar geleden niet hebben gehoord van
managers rond dit bedrijf dat zich als
GMP-contractlaboratorium voor de
(bio)farmaceutische industrie volledig
heeft toegelegd op microbiologische
analyses, met name bacteriologie (in
het bijzonder mycoplasma) en virologie. “Ten gevolge van verschillende
overnames door grote concerns heeft
MicroSafe niet de aandacht gekregen
die het nodig had, waardoor het feitelijk wegkwijnde. Toen wij vanuit
Proxy Laboratories –de chemische
evenknie van MicroSafe– in 2012 de
kans kregen om dit bedrijf over te
nemen hebben we direct toegehapt”,
aldus Jan de Vries, die slechts een paar
maanden daarvoor mede-aandeelhouder van Proxy was geworden na
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een management buy-out. En om het
verhaal compleet te maken: Proxy en
Microsafe zijn begin dit jaar gefuseerd
met Bactimm-Farma Holding tot Sinensis Life Sciences, een organisatie
met ruim 130 medewerkers die zich
allemaal bezighouden met contract
laboratoriumwerk voor de (bio)farmaceutische industrie.

Chique service
MicroSafe opereert als cGMP- en
GLP-gecertificeerde contract service
laboratoriumorganisatie op een mondiale markt waar het moet opboksen
tegen grote jongens als Charles River
en BioReliance. “We leveren dezelfde
diensten alleen zijn we veel kleiner,
waardoor we het werk tegen een lagere prijs kunnen doen. Bovendien
kunnen we een betere service leveren,
zeker voor de kleine biotech startups
die voor die grote bedrijven niet meer
dan een nummer zijn. Door te werken
met een vaste study manager is er bij
ons echt sprake van één-op-één contacten. Op die manier kunnen wij de
startups prima helpen door die eerste
moeilijke jaren heen te komen, waarbij zij zich kunnen concentreren op de
eigen R&D. Juist voor dat soort bedrijven kost het heel veel tijd en geld om
expertise op te bouwen, een QC-lab op
te zetten en te valideren. We zien dan

ook een trend naar meer uitbesteden
op dit gebied”, aldus Jan de Vries.

Microbiologie
MicroSafe kan het hele panel aan microbiologische testen uitvoeren dat
nodig is voor bijvoorbeeld de vrijgave
van een product of het controleren van
de productie-omgeving. Op het gebied
van bacteriologie is bioburden een veel
uitgevoerde test, net als de controle op
steriliteit die bij MicroSafe plaatsvindt
in een klasse A isolator. Een derde poot
binnen de bacteriële testen is de controle van de (productie)omgeving op
bacteriële verontreinigingen.
Mycoplasma is ook een bacteriesoort,
maar die vereist dusdanig specifieke
groei- en kweekmethodes dat daar een
aparte afdeling met specifieke laboratoria voor is. Sowieso is mycoplasma
lastige materie, omdat je niet merkt
dat ze in de kweken zitten en ze dan
ook niet zomaar kwijt raakt. “Bij testen op mycoplasma maken we gebruik
van een zelf ontwikkeld medium dat
in vergelijking met commercieel verkrijgbare media meer stammen oppikt
en dat ook sneller doet”, vertelt Linda
Boele, één van drie study managers bij
MicroSafe. “Maar om onze klanten een
nog betere service te verlenen zijn we
ook bezig met het uitbouwen van de
moleculaire afdeling voor het ontwik-
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Jeroen Sijbom, operator
bacteriologie, aan het
werk met Gilson-pipetten
in het bacteriologie laboratorium bij MicroSafe.

kelen en uitvoeren van snelle testen.
De kweekmethode bij mycoplasma’s
vergt 28 dagen; met PCR heb je binnen
een week de rapportage binnen.”
PCR is ook sterk in opkomst bij het
testen op de aanwezigheid van virussen. “Onze R&D-afdeling ontwikkelt
op die basis veel kits voor het aantonen van bepaalde virussen. Producten
worden steeds exotischer en dat vergt
ook een meer exotische vorm van vrijgifte, dus krijgen klanten vaak van
overheden te horen: je kunt dit niet
vrijgeven want je moet dit en dit ook
nog aantonen. Daar kunnen wij ze dan
snel mee helpen.”

Synergie
Nog snellere rapportage –binnen een
dag– kan worden bereikt door massaspectrometrie in te zetten voor de
analyse van micro-organismen. “Wat
dat betreft hebben we een groot voordeel dat we met Proxy ook chemische
expertise in huis hebben. Door de chemische en microbiologische expertise
bij elkaar te brengen, de scientists van
beide kanten met elkaar te laten praten, genereer je toegevoegde waarde.
Op dit moment voeren we MALDITOF naast sequencing uit, zodat je
beide methoden goed met elkaar kunt
vergelijken en uiteindelijk ook tot gevalideerde analysmethoden kunt ko-

men”, licht Jan de Vries de kans toe die
mede door de synergie met Proxy kan
worden benut.

Kwaliteit
Een andere kans ziet hij in het voor de
klant produceren onder GMP-condities voor met name de (pre)klinische
trials. “Bij Proxy gebeurt dit al voor
bepaalde producten, maar met onze
expertise in het werken met microbiologische materialen kunnen wij
dat hier ook prima doen. Denk bijvoorbeeld aan afvullen in literflessen,
infuuszakken of flacons voor neusspray’s. Dat doen we dan met de hand,
op maat voor de klant. Want net als bij
het testen en analyseren geldt ook hier
dat een jong bedrijf dat een compound
heeft ontwikkeld geen expertise heeft
op dit gebied. Die productiekennis en
-vaardigheden hebben wij wel vanuit
onze jarenlange ervaring om in de
laboratoria conform cGMP- en GLPrichtlijnen te werken.”
“Dat impliceert dat het van levensbelang is om kwaliteit te kunnen garanderen”, vult Linda Boele aan. “Je moet
dus ook goed met je apparatuur omgaan; kalibraties conform de richtlijnen uitvoeren en documenteren. Als je
kijkt hoeveel werkt dat alleen al meebrengt voor al het pipetteerwerk dat
we doen –wij pipetteren alles!–, dan

zorg je er wel voor om met kwalitatief
hoogwaardige pipetten te werken, in
ons geval die van Gilson. Prettige bijkomstigheid is ook nog eens de goede
samenwerking tussen de leverancier
en onze beheerder, die als een terriër
over de kwaliteit van de apparatuur
waakt.”

Vooruit denken
Ruim een jaar na de overname ziet Jan
de Vries weer elan binnen MicroSafe:
“Er is focus op de goede dingen, en dat
levert steeds meer op. Niet alleen in de
sales, maar ook in de mensen; er komt
meer energie uit; ze zijn gedreven.
Dat zie je ook terug in de contacten
met klanten. We gaan niet alleen voor
het uitvoeren van een opdracht, maar
verdiepen ons in de processen bij de
klant, adviseren wat ze het beste kunnen doen. Dat schept vertrouwen en
is een prima basis voor het verder uitbouwen van de business.”

Info
 Gilson International
www.gilson.com
 MicroSafe
www.microsafe.biz
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AUTOMATISERING

Aqualab Zuid heeft een groot automatiseringsproject afgerond waarbij de data van nagenoeg alle instrumenten via dedicated interfaces
zonder tussenkomst van de analist
in het LIMS worden ingevoerd.
Jeroen Roovers, senior analist bij de
afdeling organische chemie, heeft
als projectleider de kar getrokken.
Naast tijdwinst is ook een flinke
stap gezet in het verbeteren van de
laboratorium kwaliteit.

P

aradijs aan het einde van de
wereld. Dat is de associatie die
je krijgt als je steeds verder de
Biesbosch inrijdt om aan het einde bij
Aqualab Zuid op de Petrusplaat aan
te komen, prachtig verscholen in het
waterige groen. Pure rust als je uit je
auto stapt, slechts verstoord door het
gelukzalige gekwetter van een paar
vogels. Eenmaal binnen is de sfeer
ook relaxed, beetje eigen aan mensen
die in een laboratorium werken, maar
hier extra opvallend door het schitterende decor.
Het beeld van die rust staat echter in
schril contrast met de dynamiek waarin het drinkwaterlaboratorium zich
bevindt. Dat is begonnen met de fusie,
in 2009, tussen WLZ (Water Laboratorium Zuid) uit Breda en Aqualab uit
Werkendam en vervolgens de integratie en verbouwing in de jaren daarna
in het pand in de Biesbosch.
Belangrijkste opdrachtgevers zijn de
drie zuidelijke drinkwaterbedrijven
die tevens aandeelhouder zijn. Maar
van gedwongen nering is hier geen
sprake. Het lab moet zijn eigen broek
ophouden. Logische actie binnen het
lab is dan ook het versterken van de
commerciële activiteiten richting derden, zoals ziekenhuizen, industrie
(bijvoorbeeld conserven) en andere
(grote) bedrijven die hun eigen watervoorziening hebben; markten waar
overigens nu al zo’n 25 procent van de
omzet wordt gehaald. Aqualab Zuid
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heeft hiertoe verschillende troeven in
handen: als één van de weinige laboratoria in Nederland is het ministerieel
erkend voor het mogen uitvoeren van
drinkwateranalyses voortvloeiend uit
de drinkwaterwet- en regelgeving.
Het lab is daarbij geaccrediteerd voor
zowel analyses als monstername, en
weet door de specifieke expertise op
dit gebied ook advies te geven. Op
basis van deze drie-eenheid wil het
bedrijf klanten totaal ontzorgen voor
wat betreft wateranalyses: drinkwater,
afvalwater, grondwater, oppervlaktewater, noem maar op.

Efficiency
Naast expertise is ook efficiency een
cruciale factor met betrekking tot de
concurrentiepositie. Hiertoe is in 2011
een project gestart om de data van
de instrumenten automatisch in het
LIMS in te lezen. Projectleider Jeroen
Roovers: “In de oude situatie werd
eerst alles handmatig overgeschreven
op werklijsten en van daaruit overgetypt in het LIMS. Dat kost niet alleen
veel tijd, maar werkt ook fouten in de
hand. Bovendien mocht je de resultaten pas invoeren op het moment dat
je zeker wist dat de controles goed
waren. Dat was praktisch gezien niet
te behappen. Zeker bij ICP, waarbij je
naast de vele kwaliteitscontroles ook
nog eens naar meerdere massa’s kijkt.
Met 200 monsters in een serie kon je
dat handmatig echt niet meer aan.

Met de automatisering zoals die nu
is weet je zeker dat alles 100 % gecontroleerd is. We hebben niet alleen tijdwinst, maar ook kwaliteitsverbetering
geboekt.”

Instrumentkoppeling
Om de consistentie te kunnen garanderen is voor de interfacing een externe partij gezocht. “Op basis van een pilot met twee instrumenten door twee
leveranciers is de keuze gemaakt voor
LIMSLink van Da Vinci Laboratory
Solutions. Bepalend hierbij was dat we
via LIMSLink ook alle kwaliteitscontroles konden uitvoeren. Getallen inlezen vanuit een apparaat naar LIMS,
dat kunnen wel meer interfacing pakketten”, aldus Jeroen Roovers.
De pilot verliep zo goed dat in fase 1
van het project direct voor een groot
aantal instrumenten/methoden de interface met het LIMS is gemaakt. Dat
is voor een belangrijk deel configureren van de functionaliteiten, maar ook
heeft elke methode scripts: stukken
die zijn geprogrammeerd op basis van
de specificaties van Aqualab Zuid. “In
ons enthousiasme zijn we misschien
iets te hard van stapel gelopen. Wat
we toen niet genoeg beseften was dat
wij in het begin nog te weinig kennis
hadden van LIMSLink en Da Vinci van
onze methoden. Daardoor was het lastig inschatten hoeveel tijd er mee was
gemoeid. Inmiddels, na afsluiten van
fase 2, hebben we een geoliede werk-
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Jeroen Roovers, senior
analist organische
chemie bij Aqualab
Zuid: “Met de geautomatiseerde interfacing
tussen de instrumenten en het LIMS hebben we niet alleen
tijdwinst, maar ook
kwaliteitsverbetering
geboekt.”

wijze waarbij in een standaard specificatie-document exact is beschreven welke functionaliteiten er in de
LIMSLink-methode moeten komen.
Als analyses of nieuwe instrumenten,
die nu nog in opstart zijn, na validatie
zijn vrijgegeven voor routine maken
we daar zo snel mogelijk een koppeling voor. Dat gaat dan ook in de routine: een analist doet het voorwerk, Da
Vinci maakt de methode en wij testen
en implementeren.”
Alles bij elkaar zijn nu 25 apparaten
en 19 methodes direct gekoppeld aan
het LIMS. Apparaat en methode kan je
hierbij niet over één kam scheren. “Van
een robot voor anorganische parameters, hebben we er vier staan, maar
kan je met één methode overweg. Voor
ICP-MS hebben we drie instrumenten
met twee methodes en voor één LC-MS
hebben we wel vier methodes.”

Winst
De grootste tijdwinst is behaald bij de
ICP. “De tijd dat een analist moet besteden aan de analyses is per dag gereduceerd van 5 uur naar 10 minuten! We
besparen op een team van vier analisten een halve fte die we nu vrij kunnen
maken voor het meer kennisintensieve werk als methode-ontwikkeling en
data-interpretatie. Dergelijke stappen
hebben we ook kunnen zetten bij de
anorganische robot, maar bijvoorbeeld
bij ionchromatografie is er nauwelijks
tijdwinst. Wat je daar weer ziet is een

Tijd winnen
en kwaliteit
verbeteren
Met de LIMSLink interfacesoftware
zijn in één
oogopslag de
uitbijters in
een meetserie
te zien.

aanmerkelijke kwaliteitsverbetering:
minder handmatige overschrijfacties,
minder fouten.”
De winst die methodologisch wordt
geboekt is dat al in LIMSLink alle
kwaliteitscontroles in de meetserie
worden gecontroleerd. Zo haalt het
interfaceprogramma de grenzen op
van Shewart-kaarten, controleert retentietijden en ion-ratio’s, corrigeert
desgewenst voor de blanco en keurt
de monsters af die buiten specificaties
vallen. In dat kader is de bidirectionele
koppeling ook een voordeel: er is communicatie mogelijk vanuit het LIMS
naar de interfacesoftware. In het geval van een monster waarvoor vanuit
de ICP alleen de gegevens over Fe van
belang zijn, zal een controlemonster
met een Cd-concentratie die buiten de
range valt geen belemmering vormen
voor rapportage. In het LIMS vindt
tenslotte de controle plaats op monsterniveau, zoals normoverschrijdingen en afwijkingen ten opzichte van
historische gegevens.

De juiste getallen
Het gaat zelfs zo ver dat resultaten
kunnen worden veranderd voordat ze
naar het LIMS gestuurd worden. “Als
een resultaat afgekeurd wordt omdat
bijvoorbeeld één van de ion-ratio’s
afwijkt kunnen we terug naar onze
originele resultaten om te kijken of
er misschien iets is misgegaan in de
dataverwerking. Als dat het geval is
en je past dat aan, kan je in LIMSLink
het getal handmatig corrigeren. Deze
wijzigingen moeten wel goed worden
vastgelegd. LimsLink is zo ingericht
dat alle handmatige wijzigingen door
de analist moeten worden onderbouwd in de audit-trail functie”, aldus
Jeroen Roovers.

Info
 Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
 Aqualab Zuid
www.aqualabzuid.nl
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AANRADERS

Time-of-Flight MS analyse
Maak uw keuze uit de prijswinnende
massaspectrometrie oplossingen van
LECO. Per 1 november 2013 is Da Vinci
Laboratory Solutions de exclusieve LECO
distributeur in Nederland en Vlaanderen
voor de Separation Science productlijn.
Aan de basis van de productlijn van LECO
Separation Science staat de wereldwijd
bekende Pegasus HT GC-TOFMS; een
snelle Time-of-Flight massaspectrometer
met een data-acquisitiesnelheid tot 500
volledige spectra per seconde met een nominaal massabereik van 5 – 1000 m/z.
Pittcon Bronze Award winnaar, LECO
Pegasus 4D GC × GC-TOFMS is een
massaspectrometer speciaal ontwikkeld
voor tweedimensionale gaschromatografie (GC × GC). Het succes van de Pegasus
is te wijten aan de snelle opnamesnelheid én het brede massabereik gecombineerd met de unieke ChromaTOF software, die het gehele systeem bestuurt
van autosampler voor data-acquisitie tot
en met de definitieve verwerking.
LECO Pegasus HRT Hoge Resolutie Time-

of-Flight massaspectrometer, werd geïntroduceerd in 2011 en heeft de Pittcon
Gold Award gewonnen. Ontworpen voor
complexe analyses levert deze massaspectrometer acquisitiesnelheden tot
200 volledige spectra/seconde, een
ultrahoge massaresolutie tot 50.000
FWHM en een massanauwkeurigheid
kleiner dan 1 ppm.
Ontwikkeld om aan de huidige strenge
analyse eisen te voldoen biedt LECO MS

oplossingen met hoge prestaties voor
uiteenlopende toepassingen.
Als distributeur van LECO helpt Da Vinci
Laboratory Solutions u graag de juiste
keuze te maken binnen de Pegasus productlijn. Kijk op de website of bel ons op
010-258 1870
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com

Cell imaging multi-mode reader
Cytation 3 is een cell imaging multi-mode microplaat reader die geautomatiseerde digitale microscopie en conventionele microplaatdetectie
combineert. Dit unieke ontwerp maakt het mogelijk beelden te creëren
met maximaal 20 keer vergroting, eventueel met gecontroleerde zuurstof- en stikstofniveaus in combinatie met normale absorptie/fluorescentie en luminescentie metingen.
Cytation 3 is uitgerust met Biotek’s gepatenteerde hybride technologie.
Een hooggevoelige, op filters gebaseerde, fluorescentiedetectie en flexibele monochromatorgebaseerde 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 onderzoekslaboratoria toegankelijker wordt.
De mogelijkheid om 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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96-wells microplaten
met 3D-epoxyoppervlak
Greiner Bio-One heeft samen
met PolyAn, reeds jarenlang
haar samenwerkingspartner,
96-wells microplaten met een
3D-epoxyoppervlak ontwikkeld.
Het 3D-epoxyoppervlak is het
ideale platform voor covalente
binding van eiwitten, peptiden,
DNA en oligonucleotiden.
De driedimensionale functionele matrix maakt de vorming van
covalente bindingen van nucleofielen met het oppervlak van
de microplaat mogelijk zonder
complexe koppelingschemie.
De structuur van de matrix, die
een dikte heeft van maximaal
50 nm, reduceert daarnaast de
aspecifieke binding tot een minimum.
De 96-wells microplaten met
driedimensionaal epoxyopper-

High performance
ionchromatograaf
De Professional IC Vario 940 is de meest
veelzijdige ionchromatograaf ooit van Metrohm en is geschikt voor zowel researchals routine-applicaties.

vlak worden vooral gebruikt als binding door
adsorptie van peptiden of oligonucleotiden
aan bijvoorbeeld sterk/gemiddeld bindende
oppervlakken ineffectief is of als de bindingssterkte onvoldoende is. De toepassingsgebieden zijn onder andere detectiemethoden
zoals ELISA, ELI-Spot, eiwit- en peptidearrays
en binding van DNA. Het 3D-epoxyoppervlak
is chemisch en mechanisch zeer robuust en
bezit een bijzonder homogene oppervlaktefunctionalisatie. De microplaten met een
3D-epoxyoppervlak zijn vrij van detecteerbare
DNases en RNases. De houdbaarheid bij kamertemperatuur is twee jaar.
Greiner Bio-One

Met de Professional IC Vario 940 hebben
gebruikers de beschikking over een modulair ionchromatografiesysteem. Uit een
complete set van componenten en accessoires kunnen ze een IC-systeem configureren dat exact beantwoordt aan hun specifieke eisen. De belangrijkste opties zijn:
• Suppressie: sequentieel, chemisch of
geen suppressie.
• Detectie: geleidbaarheid, UV/VIS,
amperometrie.
• Gradiënten: hoge druk, lage druk, ‘dose-in’.
• Scheiding: kolommen met een veelvoud
aan materialen, selectiviteit, capaciteit
en dimensies.
Elk model kan op elk moment worden uitgebreid met nieuwe 940 modules zoals

www.gbo.com

Eenvoudig overstappen
van single naar triple
Overstappen van single quadrupool GC/MS naar triple quadrupool is nog nooit zo eenvoudig
geweest.
De single quad GC/MS is inmiddels een werkpaard binnen
milieulaboratoria. Om meer zekerheid te hebben over de componenten geeft een triple quadrupool meer mogelijkheden.
Maar voordat je een triple quadrupool routinematig kunt inzetten is per te meten component
de MRM-transities nodig.
Bruker heeft dit probleem opgelost door standaard bij elke
Scion GC triple quadrupool MS
een bibliotheek mee te leveren.
Bruker noemt dit ‘Compound
Based Scanning’. Door de componenten uit de bibliotheek te
selecteren en te slepen naar de
methode worden alle MRM-tran-

sities in de methode verwerkt.
Het is nog nooit zo eenvoudig
geweest. Maak derhalve snel
kennis met de lensvrije en
zeer robuuste GC/MS-MS van
Bruker en neem contact op via
govert.schroder@bruker.nl.
Bruker

www.bruker.nl

de 943 Professional Thermostat/Reactor
Vario en functies voor vloeistofhandling en
automatisering.
De ionchromatograaf Professional IC Vario 940 werkt met de Metrohm software
MagIC Net. Hij controleert zichzelf en alle
systeem- en methodenparameters worden
permanent vergeleken met standaarden
en limieten.
Nieuwe functies bieden de IC Vario 940
veel gebruikersgemak. Met de Eluent Production Module 941 kan de ionchromatograaf inline eluenten maken in elke gewenste samenstelling en concentratie.
Metrohm Applikon

www.metrohm.nl
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GEOCHEMIE

GeoScience lab huist
studenten van
over de hele wereld
Iets meer dan één fte, dat is de totale vaste bezetting van het GeoScience laboratorium van het ITC, het ‘International Institute for Geo-Information Science and Earth
Observation ITC’. Boudewijn de Smeth heeft er inmiddels vele studenten en promovendi van over de hele wereld wegwijs gemaakt in analytische vaardigheden.

L

opend vanaf de schitterende
entree van het ITC-complex in
Enschede naar de analytische
laboratoria stuiten we halverwege op
een groot aantal potten met daarin
kleine rododendrons. Even verderop
komen we technician Watse Siderius
tegen. Hij gaat even op de fiets met
een karretje erachter naar de campus
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van de Universiteit Twente om vloeibare stikstof op te halen. Boudewijn
de Smeth, hoofd van het laboratorium
kijkt er niet van op. “De rododendrons
staan voor de diversiteit aan vaak exotische onderzoeken die binnen het ITC
plaatsvinden. Het tochtje met de fiets
staat voor de inventiviteit waarop het
lab met het budget omgaat –zelf halen

is een stuk goedkoper dan laten brengen– om zoveel mogelijk middelen
te gebruiken voor onze twee hoofdtaken: ondersteunen van onderzoekers
en opleiden van studenten.”

Remote sensing
Het ITC is in 1950 opgericht in Delft
als ‘International Training Centre for
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Twee onderzoekers van twee verschillende vakgroepen gaan of zijn aan de slag met de onlangs aangeschafte Seal AQ1 discrete
analyser van Beun-De Ronde. Promovendus Zhihui Wang uit China gaat er t-N en t-P op destructiemonsters van plantenmateriaal mee bepalen. De Ethiopische MSc-student Asmelash Gebreyohanns Abreha analyseert op dezelfde parameters in watermonsters die hij uit zijn land heeft genomen. Op de achtergrond laboratoriumhoofd Boudewijn de Smeth.

Aerial Survey’, om cursussen over cartografie en luchtfotografie aan mensen uit ontwikkelingslanden aan te
bieden. In 1971 is een deel van het ITC
naar Enschede verplaatst. De laatste
onderdelen zijn in 2000 verhuisd. Het
ITC is vanaf 1 januari 2010 als faculteit
ingebed in de Universiteit Twente.
Naast meer dan honderd PhD’s die er
hun promotie-onderzoek uitvoeren,
heeft deze zogenaamde ‘zesde faculteit’ elk jaar een kleine tweehonderd
studenten van over de hele wereld te
gast die meestal een 18 maanden durende MSc-opleiding doorlopen.
De focus ligt op het gebruik van remote sensing (zichtbaar licht, NIR, IR) en
geo-informatie, waarbij uit het combineren van datasets informatie wordt
gedestilleerd die kan worden gebruikt
in simulatiemodellen. Deze aanpak
wordt toegepast in verschillende disciplines, van datamanagement en urban
planning tot onderzoek op het gebied
van bosbouw, ecologie, watersystemen, natuurgevaren en delfstoffenopsporing. Bij de laatste vijf gaat het
veelal om het herkennen van bepaalde
spatiële patronen en het interpreteren
daarvan. Hierbij wordt ook vaak ter
plekke onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door het nemen van monsters
die in het laboratorium in Enschede
worden geanalyseerd.

Analytische vaardigheden
Boudewijn de Smeth heeft de uitdagende taak om in de helft van zijn
werktijd (de andere helft is hij docent
geochemie) het laboratorium te runnen, studenten op te leiden en onderzoekers te ondersteunen. “Gelukkig
hoef ik dat niet alleen te doen. Technicus Watse Siderius werkt vier dagen
per week op het lab en verder hebben
we vanuit de vakgroepen een aantal
stafleden die regelmatig in het lab te
vinden zijn.”
De meeste tijd zit in het begeleiden
van de MSc-studenten, die in 18 maanden worden klaargestoomd in remote
sensing en geo-informatica in hun specifieke vakgebied. “Studenten die na
drie maanden algemene inleiding kie-

zen voor specialisatie in bijvoorbeeld
planten, water of aardwetenschappen
doorlopen enige practica, deels in demonstratievorm, waarbij we ze de rol
van het laboratorium en het analytisch
denken hierin duidelijk proberen te
maken. Na 9 maanden moeten ze een
eigen onderzoek uitvoeren, waarbij
we ze vaak weer terug zien, omdat ze
monsters uit het veldonderzoek moeten analyseren. Daar hebben ze dan

“Onervaren analytici
moeten snel aan
de slag kunnen”

Ronde beland die mij wezen op de
Seal. We hebben het instrument nu
twee dagen staan en de eerste metingen zijn inmiddels uitgevoerd. Dat is
snel. Als je iets nieuws doet kost je het
in de regel veel tijd om de methode
zelf onder de knie te krijgen. Met de
ondersteuning van product support
Beun De Ronde verliep dit erg soepel.
Bovendien moet je in het geval van de
Seal alleen even de software eigen maken. Als je dat snapt, doet het apparaat
het gewoon, maakt automatisch een
kalibratiecurve van een standaardoplossing en gaat meten.”

Alleskunner
een kleine maand de tijd voor waarin
we ze leren hoe de processen in het lab
lopen, wat de fouten kunnen zijn, wat
de marges zijn die eruit kunnen komen. Het in de finesses aanleren van
technieken kan niet in die korte tijd.
Een grote spreiding in je meetresultaten is hier niet altijd erg, als je je er
maar bewust van bent en er rekening
mee houdt in de verdere uitwerking
voor je onderzoek.”

Werkpaard voor twee
Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur
houdt Boudewijn de Smeth er altijd
rekening mee dat onervaren analytici
er snel mee uit de voeten moeten kunnen. ‘‘Wat meespeelt is dat veel apparatuur niet continu wordt gebruikt; je
moet dus gemakkelijk kunnen opstarten zonder dagen bezig te zijn met het
regenereren van het systeem.”
Meest recente investering is de Seal
AQ1, een discrete analyser voor de geautomatiseerde colorimetrische bepaling van anionen en kationen in een
concentratiebereik van enkele ppm’s
tot procenten. “Een promovendus wilde bij gedestrueerd plantenmateriaal
(ja, de rododendrons!) totaal-stikstof
en totaal-fosfor bepalen. Een andere
begon met het modelleren van de waterkwaliteit in zijn thuisland Ethiopië, waar hij de belangrijkste anionen
in drinkwater voor nodig had. Na een
zoektocht langs ionchromatografieen FIA-systemen ben ik bij Beun-De

Investeringen zoals die voor de Seal
komen niet vaak voor bij het GeoScience laboratorium. “We hebben een
kleine begroting voor onderhoud en
chemicaliën (vandaar ook de fietstochtjes!). Sinds we bij de Universiteit
Twente zitten mogen we investeringen afschrijven, wat ons budgettair
wat meer ruimte geeft. En ook springen afdelingen soms bij als ze bepaalde apparatuur op korte termijn nodig
hebben.”
Boudewijn de Smeth zal je niet horen
klagen.“Met het bestaande instrumentarium kunnen we bijna altijd
de onderwijs- en onderzoeksvragen
invullen. Sterker, sinds we bij de Universiteit Twente zijn ondergebracht,
weten de vakgroepen daar ons ook te
vinden. Met name onze ICP-OES, toch
niet één van de modernste meer, is
populair voor het meten van bijvoorbeeld K, Na en Ca. Andersom is de weg
soms een stuk lastiger. De vakgroepen
hebben vooral high-tech apparatuur
die is geoptimaliseerd voor speciale
analyses; kom daar maar eens aan met
je mineraalmonster!”

Info
 Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl
 ITC
www.itc.nl
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AANRADERS
en waarschuwt de gebruiker tijdig en
duidelijk voor potentieel besmettingsgevaar. Bijvoorbeeld als het detectiesysteem voor verstoorde luchtstroom
–een nieuw patent– bewegingen registreert van mensen. Want onderzoeksresultaten tonen aan dat de bewegingen van een persoon nabij de werkopening een aanzienlijke invloed op
de beschermingsfuncties hebben.
De Berner Claire geeft de gebruiker de
keuze uit drie verschillende modi van
beschermingsfuncties zonder daarbij
de fundamentele beschermende functies aan te tasten. De Eco, Standard
of GMP modus kan eenvoudig worden
geselecteerd via het aanraakscherm.
In de Eco-modus wordt
de luchtstroom voortdurend aangepast, zodat het bioveiligheidskabinet zeer stil en
zeer energie-efficiënt zijn werk doet.
De standaardmodus biedt de gebruiker de perfecte balans tussen prestaties en energiebesparing, terwijl de
GMP-modus voldoet aan de hoogste
eisen. Net boven de ruit bevindt zich
een ergonomisch gepositioneerd aanraakscherm met een helder zelfverklarend menu met duidelijke pictogrammen. Alle veiligheidsgerelateerde parameters zoals luchtstroomsnelheden
en ruitpositie worden weergegeven in
grote grafische afbeeldingen. Storingen worden duidelijk aangegeven, met
suggesties voor het verhelpen.

Bioveiligheidskasten
klasse II
Al dertig jaar lang ontwikkelt en produceert Berner veiligheidskasten die
met trots het predicaat ‘Made in Germany’ voeren. Vanuit deze basis van
kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatieve technologie introduceert Berner
nu de nieuwe generatie bioveiligheidskasten klasse II: Berner Claire.
Het ‘shield design’ van de Berner
Claire is een perfecte symbiose van
vorm en functie. Het is niet alleen
een streling voor het oog, maar biedt
ook een hoger niveau van veiligheid.
Een ingebouwde lichtband, goed zichtbaar vanuit de verte, informeert met
een kleurcodering over de actuele
veiligheidstoestand van het kabinet

Vier dispensers en een
wasmodule in één machine
Een compacte footprint; uitgerust met twee
peristaltische pompdispensers, voorzien van
twee syringe dispensers. Dat is de oorspronkelijke MultiFlo dispenser van BioTek. De
nieuwe MultiFlo FX doet er met een stripwasher nog een schepje bovenop.
Met de parallelle
dispense technologie biedt BioTek Instruments
vier onafhankelijke dispensers
met een groot
volumebereik.
De MultiFlo FX
beschikt over alle mogelijkheden van de oorspronkelijke MultiFlo, maar heeft als vijfde
instrument binnen het compacte design ook
nog een stripwasher. Alle plaatformaten van
6 tot 1536 wells worden ondersteund.
Verdere eigenschappen zijn:
• Keuze uit peristaltische of syringe dispensers.
• Groot kleuren display.
• On-board computer met 2 USB-ingangen.
• ELISA, cell assays, and magnetic bead assays zoals Luminex xMAP.
• Geschikt voor microtiterplaten en deepwell
platen tot een hoogte van 50 mm.
• Geschikt voor BioStack 4 met een capaciteit van maximaal 50 platen.
Beun-De Ronde

Salm en Kipp

www.beunderonde.nl

www.salmenkipp.nl

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.
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,
elk 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.
Kijk op www.gilson.com voor uitgebreide
productinformatie.
Gilson International

sales-nl@gilson.com
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De vier gekende fabrikanten van kwalitatieve laboratorium-apparaten voor
monstervoorbereiding en -analyse van VERDER SCIENTIFIC verwelkomen
hun nieuwe zusterbedrijf in de Verder Group: GERO
GERO Hochtemperaturöfen
Hochtemperaturöfen

MALEN & ZEVEN

OPTISCHE DEELTJESANALYSE

VERBRANDINGSANALYSE C-H-N-O-S
& Thermogravimetrische analyse

MOFFEL- & BUISOVENS

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: INFO@verder-scientific.be
Nederland: Tel.: +31 30 677 92 61 | Fax: +31 30 677 92 69 | E-Mail: INFO@verder-scientific.nl
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Celzeef vergemakkelijkt
aseptisch werk

Kalibratie- en
referentiestandaarden

Greiner Bio-One heeft EASYstrainer, een celzeef voor de
filtratie van celsuspensies,
ontwikkeld. De zeef is ideaal voor het bereiden van
afzonderlijke cellen voor
flowcytometrie en om afzonderlijke cellen na digestie van
organen als onderdeel van de
bereiding van primaire cellen
te scheiden.

Bestel gecertificeerde kalibratie- en referentiestandaarden bij
Da Vinci Laboratory Solutions en bespaar zo veel tijd op het
afwegen en verdunnen van deze mengsels.

Bij het filteren van celsuspensies is het uitermate belangrijk, dat het steriele filtermateriaal niet wordt verontreinigd
door onbedoelde contacten.
Hierom heeft Greiner Bio-One
de EASYstrainer voorzien van
een rondomlopende rand
en een direct op de zeef geplaatste handgreep. Door het
gestructureerde oppervlak is
de zeef ook gemakkelijker te
hanteren. Daarnaast waarborgt de blisterverpakking,
dat de zeef op een betrouwbare, aseptische wijze uit de
verpakking kan worden genomen.
De EASYstrainer heeft een

ventilatieopening tussen de
opvangbuis en de bevestigde
celzeef. Door deze opening
kan lucht tijdens het filtreren
uit de buis ontsnappen. De filtratie verloopt vlot en zonder
overlopen. De EASYstrainer
heeft ook geen filtratiemateriaal aan de zijkant nodig. Deze
speciale eigenschap voorkomt
ophoping van filtratievloeistof
tussen de zeef en de buis en
het hieraan verbonden risico
van contaminatie.
EASYstrainer is geschikt voor
alle standaard 50 ml-buizen
en is beschikbaar in de maaswijdtes 40 µl (groen), 70 µl
(blauw) en 100 µl (geel).
Greiner Bio-One

www.gbo.com

Pyrolyse voor GC
en GC/MS(MS)
Wanneer u een uitdaging hebt met het karakteriseren van materialen waarbij monstervoorbereiding ook nog eens lastig is, kan pyrolyse een
oplossing bieden. Bruker heeft haar productportfolio uitgebreid met pyrolyse apparatuur van Frontier
Laboratories. Hiermee zijn innovatieve pyrolyse oplossingen voor GC en GC/MS(MS)
toepassingen te realiseren.
Meer informatie: govert.
schroder@bruker.nl.
Bruker

www.bruker.nl

Da Vinci biedt een uitgebreid assortiment aan
standaarden, die gecertificeerd zijn volgens
ASTM en EPA methodes.
Alle grondstoffen worden
gecontroleerd op chemische zuiverheid en de
geproduceerde standaarden op samenstelling.
De resultaten worden
vervolgens vergeleken met de gravimetrische waarden en zijn
NIST traceerbaar.
Het DVLS assortiment omvat bijvoorbeeld:
• Zuurstofhoudende standaarden voor gaschromatograﬁe.
• PONA en PIANO standaarden / DHA standaarden.
• Benzeen, aromatische en biodiesel standaarden.
• Stikstof en zwavel standaarden.
• Standaarden voor fysische eigenschappen.
• Maatwerk standaarden
Deze gecertificeerde standaarden dragen bij aan betrouwbare
analyseresultaten. Daarnaast hoeft de analist minimale tijd te besteden aan de kalibratiecurves. Alle standaarden zijn direct klaar
voor gebruik en verkrijgbaar met of zonder interne standaard.
Da Vinci Laboratoriy Solutions

www.davinci-ls.com

Rapportage petro-analyses
Rapporteer de SimDist, DHA en
gasanalyses met de universele
DVLS PetroReporter software. Dit
pakket zorgt voor dataverwerking
én rapportage van raffinaderijmonsters: van gas tot en met aardolie.
PetroReporter kan worden toegepast voor:
• Alle ASTM, DIN, EN, ISO applicaties voor ‘simulated distillation’.
• ASTM D5134, D6729, D6730 &
D6733 applicaties voor ‘detailed
hydrocarbon analysis’.
• Alle GPA, ISO applicaties voor de
analyse van aardgas en raffinaderijgas.
Per applicatie heeft Da Vinci een

kit samengesteld die de specifieke
GC-kolom, kalibratie- en validatiemonsters en de PetroReporter
software bevat. In de software zijn
de instellingen, databases en rapporten reeds per monstertype gedefinieerd. Multifunctionele editors
maken het mogelijk om deze instellingen gemakkelijk en snel aan te
passen.
Da Vinci Laboratory Solutions

www.davinci-ls.com
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Een oven is niet
zomaar een
verwarmingskamer
Ovens worden zowel in het laboratorium als in productie ingezet om materialen te verhitten. De keuze voor het juiste
verwarmingssysteem bepaalt in grote
mate de (energetische) efficiëntie van dit
proces en de kwaliteit van het bereikte
resultaat. Essentieel hierin zijn de verschillende types van warmte-overdracht,
de geleidbaarheid van de verschillende
ovenmaterialen en de uniformiteit van
het verwarmingsproces.

O

m de werking van ovens beter te begrijpen, moeten
we in eerste instantie kijken naar de verschillende
types van warmte-overdracht. Hitte verplaatst
zich steeds van warm naar koud, maar dan kan op diverse
manieren gebeuren.
• Thermische convectie is de overdracht als gevolg van collectieve beweging/stroming van groter groepen moleculen in vloeistoffen of gassen.
• Thermische geleiding (conductie) is de overdracht van
energie binnen de materie, of tussen materies door rechtstreeks contact. Dit komt voor bij vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.
• Thermische straling is de overdracht van warmte door
elektromagnetische golven als gevolg van willekeurige
atomaire bewegingen (niet noodzakelijk in lucht, want
het gebeurt ook in een vacuüm).

32 |

LV21_v2.indd 32

Verschillende vormen van warmte-uitwisseling.

Bij ovens gaat het vooral om straling aan de ene kant ofwel
convectie aan de andere kant. Om het omslagpunt tussen
deze beide principes beter te begrijpen, halen we er eerst
twee wetten uit de fysica bij:
• Isaac Newton formuleerde een wet over afkoeling, die stelt
dat de temperatuur van een voorwerp exponentieel daalt
in de tijd (t) en rechtevenredig daalt met het oppervlak van
warmte-uitwisseling (A) en met de materiaal-afhankelijke
warmte-uitwisselingscoëfficient (h). Deze kunnen we gebruiken om convectie te beschrijven.: dQ / dT = -h·A·∆T(t).
• Voor straling gebruiken we de constante van Stefan-Boltzmann, die de verhouding geeft tussen de uitgestraalde
energie per tijdseenheid, de oppervlakte-eenheid van een
zwart lichaam en de vierde macht van de temperatuur van
een voorwerp: P = σ·A·T4 met σ = 5,7·10-8·* Wm-2·* K-4.
• Aan de hand van deze formules kan je berekenen welk
principe van warmte-uitwisseling bij welke temperaturen
het beste resultaat geeft. Uit de grafiek blijkt dat vanaf ongeveer 600 K thermische straling een betere warmte-overdracht laat zien dan convectie.
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van de moffeloven is opgebouwd uit talloze keramische vezels, precies met de bedoeling, om de straling naar buiten
toe (voor de gebruiker dus) te verminderen.

Homogeen verwarmen

Bij ongeveer 600 K (circa 300 °C) ligt het omslagpunt voor
warmte-uitwisseling tussen convectie en straling.

Naamgeving van de apparatuur
In het Engels gebruikt men, afhankelijk van het type warmte-uitwisseling, verschillende woorden voor ovens. Het Nederlands is daarin helaas een stuk beperkter: het zijn allemaal ovens.
- ‘a furnace’ is een verwarmde afgesloten ruimte (kamer
of buis), waarin de warmte-uitwisseling voornamelijk
gebeurt door straling (radiation). Er zijn geen ventilatoren bij betrokken. Deze werken over het algemeen vanaf
600 °C.
- ‘an oven’ is een verwarmde kamer, meestal uit metaal,
waarbij de warmte-uitwisseling gebeurt door convectie,
vaak geholpen door één of meerdere ventilatoren voor
een betere homogeniteit. Optimale werking is beneden de
600 °C.
- ‘a kiln’ is een oven die vooral in de steenbakkerij gebruikt
wordt, vaak gas-aangedreven, met minder homogene temperatuursverdeling tot gevolg. Amerikanen gebruiken
het woord kiln voor het Engelse ‘furnace’ omdat de Amerikaanse ‘furnace’ weer slaat op een (water)verwarming in
de woning.
- ‘a muffle furnace” wordt soms gebruikt om een kamer‘furnace’ te omschrijven (historisch afkomstig van een
kamer met daar rondomheen een elektrisch verwarmingselement gewonden). Ook de Nederlandse term moffeloven
is daarvan afgeleid.
We behouden in onze eigen taal de term oven/stoof voor het
lagere temperatuurbereik en (moffel)oven voor temperaturen boven de 600 °C.

Binnen laboratorium-toepassingen, maar ook in productie
is reproduceerbaarheid één van de belangrijkste elementen:
onafhankelijk van tijdstip en plaats dezelfde omgevingsvoorwaarden verkrijgen, zorgt voor een zelfde, constant
resultaat.
Een ideale oven, waarbinnen de temperatuur overal exact
gelijk is, kan technisch niet gerealiseerd worden, maar de
betere ovenbouwer onderscheidt zich van de anderen door
een zo groot mogelijke uniforme zone, met een zo klein
mogelijke temperatuursafwijking (bijvoorbeeld in de orde
van 5 °C).

Puur vanwege de geometrie is er in een buisoven (rechts)
sprake van een meer homogene warmte-uitwisseling dan in
een kameroven (links).

Het spreekt voor zich, dat dit in een buisoven beter kan bereikt worden, dan in een kameroven (als gevolg van de geometrie).
Andere factoren die meespelen zijn:
• de isolatie (van wanden, doorvoeren en deur);
• verwarmingselementen (materiaalkeuze, dichtheid van
windingen);
• temperatuur controller (nauwkeurigheid van de voeler,
instellingspatroon voor de opwarming, aansturing van de
verwarmingselementen);
• het te verwarmen product (warmtecapaciteit, hoeveelheid);
• de eventuele luchtstroom (bij verassen is het noodzakelijk
om een luchtstroom te hebben, maar dit beïnvloedt uiteraard de homogeniteit).

Snel of traag verwarmen
Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke warmte-coëfficiënt:
de mate waarin het warmte kan opnemen (en doorgeven
aan zijn omgeving). Binnen het materiaal is deze overdracht
dus te beschouwen als conductie (warmte-geleiding).
Metalen hebben een veel grotere thermische geleidbaarheid
dan bijvoorbeeld keramische materialen en bijgevolg warmen metalen ook sneller op in een (moffel)oven. De isolatie

Een oven is dus niet zomaar een verwarmingskamer.

Info
 Verder Scientific
www.carbolite.nl
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Schakel nu over naar
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

nu
g
a
a
r
V
en
naar e o!
dem
s
i
t
a
r
g
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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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision.
Zorg dat u er snel bij bent!

Profiteer nu van 20 % korting
op diverse merken

Thermal cycler
De Alpha SC van Analytik Jena is een snelle thermal
cycler geschikt voor rapid PCR met een opwarmsnelheid
van 12 °C/s en een koelsnelheid van 8 °C/s.
Zowel low-profile blokken voor 20 microliter als standaard profile
blokken (200 microliter) zijn beschikbaar. Vier verschillende
uitwisselbare blokken vervaardigd uit goud gecoate zilver zijn
leverbaar. Touch-Screen bediening door middel van Windows CE
software. USB poort voor uitwisselen van protocollen. De cycler
wordt geleverd inclusief een dual 48 SPR block.
Normale prijs: € 5660. Nu: € 2830.

Bestel uw verbruiksartikelen bij Da Vinci Laboratory Solutions
(DVLS) en ontvang maar liefst 20 % korting op een groot aantal
merkproducten. Deze speciale actie is geldig vanaf 2 december 2013 tot en met 31 januari 2014 voor de volgende
merkproducten:
• AccuStandard anorganische referentiestandaarden voor enkelvoudige en meervoudige elementen.
• Agilent ADM 1000 & 2000 flowmeters.
• Duran Group laboratoriumglaswerk.
• DVLS gecertificeerde kalibratie- en referentiestandaarden.
• SGE Analytical Science: alle syringes, septa, liners, o-rings en
ferrules uit de Instrument Quick Pick Guide.
• SMI-Labhut Colstore artikelen voor de opslag van LC-kolommen.
• VICI safety producten.
Neem contact op met de supplies afdeling op
010- 258 18 78 en vraag een offerte aan. Of bezoek
de webshop op http://shop.davinci-ls.com/ voor
meer informatie.
Wist u dat u snel en veilig
via PayPal kunt betalen in
de webshop van DaVinci?

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Extra garantie op een GC
Overstappen van een 3800-GC of ouder model naar een 456-GC
is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Laat de huidige bedrijfszekerheid van uw 3800-GC van Varian de wensen over? Stap dan nu
voordelig over naar een Bruker 456-GC. Normaal krijgt u bij Bruker 1 jaar garantie. Maar wanneer u voor 31 december 2013
een 456-GC
bestelt krijgt
u naast een
aantrekkelijke
korting 1 jaar
extra garantie.
Meer informatie
bij Govert.Schroder@bruker.nl.

Setvoordeel pipetten
Profiteer van minimale pipeteerkracht in één set:
• G Pipetman G Starterkit; P20G/P200G/P1000G.
• Micro Volume Kit P2G/P10G/P100G.
• Complete set pipetten inclusief tips en accessoires.
Pipetman G Starterkits bieden een eersteklas pipetteercomfort met de robuustheid en accuratesse, zoals
u van Pipetman gewend bent. Pipetman G Starterkit
biedt een flinke besparing op de aanschaf van nieuwe pipetten en is de meest eenvoudige manier om
een compleet nieuwe set pipetten en accessoires te
bemachtigen. Bij aanschaf van een Pipetman G
kit, 1 Pipetman G gratis naar keuze! Bespaar
hiermee tot € 239.

Bruker

Gilson International

www.bruker.nl

sales-nl@gilson.com
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision.
Zorg dat u er snel bij bent!

Panasonic ruimt op!
Panasonic heeft een grote hoeveelheid
showroom-, leen- en demoapparaten
staan die nu tegen een zeer gunstige
prijs beschikbaar komen voor de vaste
Labvision lezers.
Sommige apparaten hebben lichte gebruiksschade maar geen enkele schade
is van invloed op de juiste werking. De
apparaten worden dan ook met volledige garantie geleverd en met een korting
van 50 % op de listprijs.
Informeer naar de speciale actieprijs en bestel snel de
gewenste apparaten. Reserveren kan niet (met uitzondering
van de apparaten die nu nog verhuurd worden) en op is op.

Gratis documentatiesoftware
bij een vriesdroger
Wilt u zeker weten of uw monsters optimaal zijn gevriesdroogd?
Met Lyolog software van Martin Christ worden gedurende een
vriesdroogcyclus de meeste belangrijke paramaters zoals ijscondensortemperatuur, producttemperatuur, vacuüm, plaattemperatuur en productweerstand geregistreerd. U hebt daarbij ook de
mogelijkheid om deze gegevens als een Excel- of pdf-bestand op
te slaan.
Tot en met 31 december 2013
ontvangt u een GRATIS Lyolog
softwarepakket t.w.v. € 600 bij
aanschaf van een Martin Christ
Alpha, Beta of Gamma benchtop vriesdroger!

Panasonic Biomedical Sales

Salm en Kipp

biomedical.nl@eu.panasonic.com

www.salmenkipp.nl

Type

Model

2x incubator

MCO-19M

2x 150 kist vriezer

MDF-C2156VAN

-80 kist vriezer

MDF-394

-80 kast vriezer

MDF-U33V

2x -80 kast vriezer

MDF- U700VX

-30 kast vriezer

MDF-U334-PE

-30 kast vriezer

MDF-U537

-30 kast vriezer

MDF-U5312

-30 kast vriezer

MDF-U730M

2x -30 kast vriezer

MDF-U731M

3 x Liebherr koelkast

TP-1740

bloedbank koelkast

MBR-107D

koelkast

MPR-514R

Liebherr vriezer

LGUex1500

Monsterbuizen voor
Kjeldahl-systemen

Verder Scientific vernieuwt haar demopark en heeft onder meer de
volgende demomodellen in de aanbieding:
• Ultracentrifugaalmolen ZM200.
• Kogeltrilmolens MM400 en Cryomill.
• Planetaire kogelmolen PM100.
• Zeefmachines AS200 Control en AS200 jet.
• Messenmolens GM200 en GM300.
Neem vandaag nog contact op en profiteer van deze
unieke koopjes.

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.
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.

Verder Scientific

BÜCHI Labortechnik

info@verder-scientific.nl

www.buchi.nl

Parels uit het demopark
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Ruil in die oude pipet!

Imaging
systeem

Het is nu wel heel aantrekkelijk om je oude
pipet in te ruilen. Gilson
biedt 35% korting op de
aanschaf van een nieuwe
Pipetman. Dus ga op zoek
naar pipetten die je niet
meer gebruikt of defect zijn
en start het nieuwe jaar met
nieuwe pipetten.
Vraag naar de voorwaarden!

De Uvitec Alliance 2.7 heeft een sensor met 2,7 miljoen
pixels. Een prima resolutie voor uitstekend beeldmateriaal. Het systeem is uitgerust met automatische scherpstelling
en automatische belichtingstijdbepaling. Zodra is scherp gesteld
kan men met één druk op de knop uitstekende TIFF-plaatjes
produceren. De camera is gekoeld tot -45 °C. Dit imaging systeem
kan naast standaard geldoc imaging ook luminescentie meten
en is dus prima geschikt voor western blotting. Met de optionele
RGB-module kunnen ook Texas Red, GFP en andere fluorescente
labels worden gemeten.
Normale prijs: € 24.000. Nu tijdelijk € 14.980.

Gilson International
sales-nl@gilson.com

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

NMR analyzers
Bruker heeft nog een aantal Minispecs MQ20, voorheen
gebruikt als demosystemen, in de aanbieding. Bij deze
Minispecs is er keuze uit een 10 mm ratio probe of een 18 mm
absoluut probe.
De Minispec is veelzijdig inzetbaar, voor zowel QC als R&D .
Enkele voorbeelden zijn:
• Solid fat content.
• Waterstofpercentage in brandstoffen.
• Vocht, olie en eiwit content.
• Olie en vet content in voedsel.
• Spin-finish.
• Polymeeronderzoek.
• Contrastmiddelen.
Key features van de minispec MQ20:
• 20 MHz magneetveld.
• 10 mm of 18 mm probehead (andere probeheads ook leverbaar).
• Uitbreidbaar met vele verschillende opties.
• Bouwjaar: 2011.
• Inclusief PC en software.
• Inclusief 3 maanden garantie.

Gratis rotor bij tafelcentrifuge
De Sigma 2-16KL is een veelzijdige centrifuge voor life science
laboratoria. De centrifuge beschikt over koeling, is leverbaar met
hoek- en uitzwaairotoren en is geschikt voor 1,5 ml vaatjes, bloedbuizen en cultuurbuizen.
Tot en met 31 december 2013 ontvangt u een GRATIS
rotor voor 6 cultuurbuizen (vaste hoek) of 24 x 1,5 ml
vaatjes (vaste hoek) of 30 x 1,5 ml vaatjes (swing out) bij
aanschaf van een Sigma 2-16KL.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Homogenizer en thermostaat
De Analytik Jena SpeedMill P12 homogenizer werkt samen met diverse kits voor
isolatie en zuivering van DNA, RNA
en eiwitten. Hij heeft 12 posities en is
geschikt voor buisjes van 2,0 en 0,5 ml,
die zijn voorzien van beads.
Normale prijs: € 3.950 Nu: € 1975.

Voor meer informatie: fourier@bruker.nl

Beun-De Ronde heeft ook een Lauda Ecoline E240 thermostaat in de aanbieding, voor slechts € 1500.

Bruker

Beun-De Ronde

www.bruker.nl

www.beunderonde.nl
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AGENDA
Van 2 tot en met 6 maart
2014 vindt de Pittcon weer
plaats in de vertrouwde McCormick Place in Chicago.
Naast de op moment van
schrijven al meer dan 800 exposanten zit deze happening
boordevol met conferenties,
short courses, technical sessions en nog veel meer.
www.pittcon.org.

Pipetteren:
een vak apart!

Nu is de tijd om uw
zeeftoestel te herkalibreren

Vooral nieuwe, maar ook ervaren mensen

Enkel consistente meetme-

op de werkvloer hebben problemen met

thodes, die overeenstemmen

pipetteren. Daar brengt Gilson al jaren

met de relevante standaarden,

met succes een oplossing voor door het

kunnen betrouwbare resulta-

organiseren van de pipetteer optimalisatie

ten garanderen, die noodza-

training.

kelijk zijn in productie en on-

Door de pipetteer optimalisatie training

derzoek. De regelmatige her-

te volgen kan je je pipetteertechnieken

kalibratie van zeefmachines is

verbeteren en de focus op kwaliteitsverbeteringen vergroten. In de

niet alleen een onderdeel van

training komt onder andere aan de orde:

de controle op de meetme-

• De werking van de pipet.

thoden volgens ISO9000 (en

• Welke pipet voor welke applicatie.

volgende), maar ook een es-

• Hoe op een juiste manier de pipet te gebruiken.

sentiële basis voor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten.

• Onderhoud van de pipet, wat kun je zelf doen?

Dat is de reden waarom Retsch speciale aandacht schenkt aan de ka-

• Voorkom door een juist gebruik van de pipet RSI-gerelateerde

libratie van analysezeven en zeeftoestellen. Na herkalibratie van hun

klachten.

zeeftoestel krijgen klanten een certificaat dat hen in staat stelt om de
reproduceerbaarheid van hun korrelgrootte-analyses te waarborgen.

In deze korte cursus wordt aandacht besteed aan alle aspecten die
invloed hebben op het accuraat en precies werken met pipetten. Na

In de eerste week van december organiseert Retsch een campagne

het volgen van de cursus kunnen de deelnemers een betere inschat-

voor de kalibratie van de volgende zeeftoestellen:

ting maken van welke techniek ze bij verschillende applicaties moe-

• AS200 Control

ten toepassen.

• AS300 Control

Deze cursus wordt op de werkvloer gegeven. Vraag naar het cursus-

• AS400 Control

programma en een aanvraagformulier.

• AS200 jet

sales-nl@gilson.com

Deze dienst houdt in dat Retsch ter plekke:
• Het apparaat inspecteert op de technische toestand.

Laborama 2014
Op 20 en 21 maart 2014 vindt de volgende Laborama plaats, in

• Kalibratie en controle van de functionaliteiten van de machine uitvoert.
• Een nieuwe teststicker aanbrengt en een inspectiecertificaat aflevert.

Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Exposanten die op dit moment vanuit LabVision bekend zijn: Gilson International, Metrohm,

Kostprijs (inclusief verplaatsing) : € 360 (excl. BTW).

Veolia Water Solutions & Technologies en Verder Scientific.

Wenst u van deze service gebruik te maken, laat het ons dan vandaag

www.laborama.be

nog weten via info@retsch.nl of info@retsch.be.
www.retsch.nl
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PlateMaster

manual 96-channel pipetting system

Easy. Fast. Precise

NEW

INCREDIBLE SPEED
HIGH ACCURACY
COST SAVING

Filling 96-well-plate in less
<10 seconds

Pipetting of 96- and 384-well-plates
Simple to use & effortless!
USING GILSON PIPETTE TIPS
Gilson International B.V. I Laan van ‘s-Gravenmade 80 I 2495 AJ Den Haag I The Netherlands
Tel: +31 (0)70 - 3073636 I Fax: +31 (0)70 - 3073639 I sales-nl@gilson.com I www.gilson.com I www.pipetman.eu
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De veiligste omgeving
voor uw weefsellijnen
met enorm
prijsvoordeel

€3995,GRATIS
uit vooraad
geleverd en

*Deze actie loopt vanaf
1 oktober 2013 t/m 31
december 2013.

geïnstalleerd.

De MCO-19AIC incubator is niet alleen

n uitzonderlijke CO2 hersteltijden;

de veiligste omgeving voor uw

n continue ‘auto-zero’ calibratie;

kostbare weefsellijnen.

n direct Heat & Luchtmantel verwarmingssysteem;

Maar ook de meest innovatieve

n gepatenteerde SafeCell UV® lamp (optie);

incubator met:

n snelle & valideerbare decontaminatie (optie).

Voor meer informatie Tel:076 543 38 33 n biomedical.nl@eu.panasonic.com n www.biomedical.panasonic.eu
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