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 Vraag nu

naar een       

gratis demo!

Schakel nu over naar   
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

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

monstervoorbereiding
•  Succes gegarandeerd: 
 Metrohm Applicatie Garantie

www.ionchromatografie.nl

Bent u gelukkig met uw IC systeem?
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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!
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De VERDER SCIENTIFIC Divisie van de VERDER Group zet de standaard in 
high-tech wetenschappelijke apparatuur voor kwaliteitscontrole, onderzoek en 
ontwikkeling. Toepassingsgebieden omvatten sample voorbereiding van vaste 
stoffen en analyse-technologie. 

De bedrijven binnen de divisie produceren en leveren laboratorium-
instrumenten voor monstervoorbereiding door middel van vermaling en 
homogenisering, voor warmtebehandeling (fysisch en materiaal stress testen), 
voor het analyseren door middel van deeltjesanalyses en voor ontbranding/
element analyses. 

De VERDER SCIENTIFIC Divisie verenigd de toonaangevende fabrikanten 
CARBOLITE, ELTRA, GERO, RETSCH en RETSCH TECHNOLOGY.

Science for
Solids

www.verder-scientific.nl
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Bouwen aan beter

Met al het vreselijke wereldnieuws op de achtergrond, zou je bijna vergeten 
dat de meeste mensen bezig zijn met bouwen, niet met afbreken. Plannen rea-
liseren, groeien, ambities verwezenlijken.

Die positieve grondhouding willen we ook met LabVision uitstralen. Op meer-
dere niveaus. Dat begint bij de Stichting LabVision, een club van nu elf leve-
ranciers die in gezamenlijkheid het tijdschrift LabVision en de bijbehorende 
website www.labvision.nl uitgeven. We investeren hierbij in het clubgevoel 
door –waar mogelijk– initiatieven gezamenlijk op te pakken, ons op allerhande 
events als (deel)collectief te manifesteren, zonder dat dit ten koste gaat van de 
belangen van ieder individueel lidbedrijf.

Investeren doen we ook in het blad, zoals je hopelijk bij deze editie zult mer-
ken. We zijn van het traditionele A4-formaat overgestapt naar een veel span-
nender formaat, dat je ook wel bij trendy publieksbladen tegenkomt. Natuur-
lijk is daarbij de vormgeving aangepast, waarbij we in nauw overleg met de 
vormgever en de hoofdredacteur doelstellingen als betere leesbaarheid en be-
tere informatie-overdracht hebben nagestreefd.

Die betere leesbaarheid zit hem niet alleen in de typografie, maar ook in de 
extra ruimte die we geven aan de verhalen over jullie, de mannen en vrouwen 
in het laboratorium die met iets moois bezig zijn. Alleen al in deze uitgave kun 
je mensen ontmoeten die op allerlei niveaus hun dromen aan het verwezenlij-
ken zijn. Van een topkok op weg naar drie sterren tot een start up die amper 
een jaar na oprichting al een megagroot Europees project heeft binnengehaald. 
Van een gedreven bouwster van biobanken tot een analytisch chemicus die 
stap voor stap methoden en procedures in ‘zijn’ lab verbetert. En zo meer en 
zo verder.

Ook zijn we overgestapt op een ander soort papier, hipper en matter, dat beter 
leest dan het glanzende machine-coated papier dat we eerst hadden. En –niet 
onbelangrijk– dit papier is minder belastend voor het milieu.

Of we er in geslaagd zijn een beter product neer te zetten, is uiteraard aan jou, 
de lezer. We zijn dan ook heel benieuwd naar je reactie, die je kunt mailen 
naar uwmeningtelt@labvision.nl. Onder de inzenders wordt niets verloot: dat 
is namelijk ook beter voor het milieu!

Harald Hilbelink
Voorzitter LabVision

140416 LV22 inhoud.indd   3 23-04-2014   15:53:36
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In de afgelopen vijf decennia is 
het jubilerende Greiner Bio-One 
GmbH, dat is opgericht als Greiner 
Labortechnik in het Duitse Nürtin-
gen, een internationaal high-tech 
organisatie geworden zonder zijn 
bescheiden MKB-wortels uit het 
oog te verliezen. Het combineren 
van traditie met innovatie heeft 
een succesvolle technologiepartner 
in de wereld opgeleverd voor de 
diagnostische, farmaceutische en 
biotechnologische industrie.

Greiner Labortechnik begon in 1963 
in Nürtingen met de productie van 
de eerste kunststof petrischalen. 
Een volgende productiefaciliteit, 
die in 1974 in Oostenrijk opende, 
produceerde aanvankelijk ook 
petrischalen. In de tachtiger jaren 
introduceerde Greiner Vacuette, het 
eerste vacuüm bloedafnamesysteem 
met een kunststof veiligheidsdop, 
dat een vacuüm minstens 18 maan-
den kan vasthouden. Deze innovatie 
was het fundament, waarop de 
verdere ontwikkeling van het bedrijf 
werd vormgegeven.
In 1988 werd een hypermoderne 
15.000 m² spuitgiet productiefacili-
teit geopend in Frickenhausen, nabij 
Nürtingen. Het bedrijf investeerde 
ook in een nieuwe productielocatie 
in de Verenigde Staten en in 2001 
werd Greiner Labortechnik Greiner 
Bio-One International AG. Met een 
wereldwijde omzet van 364 miljoen 
euro heeft Greiner nu meer dan 
1.700 medewerkers, verspreid over 
zeven productiefaciliteiten en 24 
vestigingen in landen als Frankrijk, 

Nederland, België, het Verenigd 
Koninkrijk, Japan, Hongarije, de 
Verenigde Staten, Zwitserland, Bra-
zilië, Thailand, China en India.
Gevestigd in het Oostenrijkse stadje 
Kremsmünster voorziet de divisie 
Preanalytics ziekenhuizen, klinische 
laboratoria, centra voor bloeddona-
ties en de diagnostische industrie met 
complete oplossingen voor veneuze 
en capillaire bloedafname. Innovaties 
zijn onder andere veiligheidsproduc-
ten, ter voorkoming van prikacciden-
ten en de Vacuette Premiumbuizen 
met een speciale schroefdop, die 
professionele zorgverleners be-
schermt tegen infecties. De laatste 
ontwikkeling van de divisie is de 
Vacuette Tube Touch veiligheidshou-
der. Nadat de buis in de houder is 
gestoken, activeert een mechanisme 
een veiligheidskap, die een risicoloze 
bloedafname verzekert.
De diagnostische divisie richt zich 
op DNA chip-technologie. Bio-
chips bieden sluitend bewijs van de 
specifi eke genetische vingerafdruk 
van vele verschillende parameters in 

een enkele analyse. De CarnoCheck 
DNA-chip bijvoorbeeld detecteert 
sporen van verschillende dierlijke 
resten in voedingsmiddelen. Een 
andere innovatie is de PapilloCheck 
HPV-test, die op betrouwbare wijze 
18 hoog-risico en 6 laag-risico 
humane papillomavirus (HPV)-typen 
kan detecteren en identifi ceren. 
Hiermee heeft Greiner Bio-One een 
grote sprong voorwaarts gemaakt 
in de vroege detectie van een virus, 
dat de hoofdveroorzaker is van 
baarmoederhalskanker.
Geleid door managing director 
Heinz Schmid, beheert het Duitse 
hoofdkwartier van de BioScience 
divisie in Frickenhausen alle onder-
zoeks- ontwikkelingsactiviteiten in 
de weefselkweek, high-throughput 
screening (HTS) en OEM-product-
sectoren van markten over de hele 
wereld. Schmid, die zijn carrière 
begon als trainee in het bedrijf, ziet 
het jubileum als meer dan alleen een 
simpel excuus voor nostalgie. “Ik 
deel de grote trots van mijn men-
sen, als ik kijk naar het vertrouwen, 
dat in Greiner Bio-One producten 
wordt gesteld door wetenschappers 
en artsen, die werken op gebieden 
als kankeronderzoek, virusdiagnos-
tiek en vaccinproductie over de hele 
wereld. We verbinden ons eraan, 
om altijd optimale oplossingen te 
leveren met onze innovaties.”

www.gbo.com

Vijftig jaar Greiner Bio-One

Beat the 
benchmark

Op de Analytica van 2013 (!) was 
al een prototype te zien, maar nu 
is de Nano Ball Mill Emax voor het 
malen van deeltjes tot nanogrootte 
ook commercieel verkrijgbaar. Deze 
laboratoriummolen combineert de 
voordelen van diverse andere mo-
lens: hoge-frequentie impact (mixer 

mill), 
wrijving 
(schijven-
trilmolen) 
en krach-
tige cen-

trifugaalbeweging (planetaire kogel-
molen). Hiermee, zoals blijkt uit een 
benchmark-test in vergelijking met 
een andere planetaire kogelmo-
len, worden hogere eindfi jnheden 
bereikt in kortere tijd. Bovendien is 
het met deze maaltechniek door de 
permanente koeling tijdens het ma-
len in de meeste gevallen niet langer 
nodig om tussentijdse afkoelings-
stilstanden in te bouwen.

www.verder-scientifi c.com

Da Vinci op 
Chemelot Campus

Per 1 januari 2014 heeft 
Da Vinci Laboratory 

Solutions 
(DVLS) een 
servicepunt 
gevestigd op 
de Chemelot 

Campus in Sittard-Geleen. Vanuit 
deze locatie biedt het nieuwe Da 
Vinci team haar technische onder-
steuning voor analytische laborato-
ria in de regio Zuid-Limburg. Met in 
totaal 100 jaar ervaring in chroma-
tografi e, massaspectroscopie, online 
applicaties en kleine laboratorium-
instrumenten staan de service 
specialisten klaar om te assisteren 
bij alle voorkomende servicewerk-
zaamheden

www.davinci-ls.com 
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Chromaat in speelgoed bepalen

chromaat is een potentieel gevaar voor de gezondheid omdat 
het wordt opgenomen uit voedsel, drinkwater, lucht, textiel, 
gebruiksvoorwerpen die metaal bevatten en speelgoed. De 
analytische bepaling van het chroom (vi) gehalte in speelgoed 
voor de naleving van de grenswaarden wordt beschreven 
in de nen-en–71-3 2013 norm ‘veiligheid van speelgoed - 
Deel 3: Migratie van bepaalde elementen’. De norm maakt 
onderscheid tussen drie categorieën, afhankelijk van het soort 
speelgoed:
categorie i - migratielimiet: 0,02 mg/kg van cr(vi).
•  Droog, bros, poederachtig of zachte materialen, zoals (kleur)

potloden, (was)krijt en knuffels.
categorie ii - migratielimiet: 0,005 mg/kg van cr(vi).
•  Vloeibare of kleverige speelgoedmaterialen, zoals vinger-

verf, vloeibare inkt of zeepoplossingen.
categorie iii - migratielimiet: 0,2 mg/kg van cr(vi).
•  Afgekrabde speelgoedmaterialen, zoals lagen verf, drukinkt 

en decoratieve verven.
•  Papier, karton, glas, keramiek, metaal, ongekleurde en ge-

kleurde materialen, zoals hout en leer.

Metrohm heeft een analysemethode ontwikkeld voor de 
bepaling van chromaat. er wordt gebruik gemaakt van een 
ionchromatograaf met pre-concentratie en inline Matrix 
eliminatie. een deel van de oplossing wordt op een pre-
concentratie kolom gebracht en met een spoeloplossing wordt 
de matrix verwijderd. in de tweede stap vindt de scheiding 
plaats. De detectie wordt uitgevoerd door gebruik te maken 
van een zeer specifieke post-column reactie in combinatie met 
uv/vis-detectie. 
Meer informatie over de praktische toepassing van de me-
thode kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar  
Metrohm applikon.

info@metrohm.nl

Kweekhuid alternatief voor 
dierproeven
Onderzoekster Ellen van den 
Bogaard, die op 28 maart cum 
laude promoveerde aan het 
Radboudumc, heeft het werkings-
mechanisme van teerzalf opgehel-
derd. 

Ze deed dat met driedimensionaal 
opgekweekte menselijke huid, 
die veel lijkt op echte huid. Het 
dermatologisch laboratorium van 
het Radboudumc beschikt over 
een biobank van zieke en gezonde 
menselijke huidcellen. Met de juiste 
groeistoffen kunnen deze huidcellen 
zich ontwikkelen tot een driedi-
mensionaal stukje huid. in deze 
gereconstrueerde menselijke huid 
kon van den bogaard goed de ont-
wikkeling van de huid bestuderen en 
het verloop volgen van huidziekten 
zoals psoriasis en eczeem. ook het 
genezingsproces van een wond in 
de huid blijkt in de driedimensionale 
kweekhuid goed te simuleren.  
Het meest opzienbarende resultaat 
van het onderzoek van van den bo-
gaard met kweekhuid is de vondst 
van het werkingsmechanisme van 
koolteer, dat verwerkt wordt in zalf, 
crèmes en shampoo. Ze ontdekte 
dat koolteer de aryl-koolwaterstof-

receptor in de huid op een gun-
stige wijze activeert. Deze receptor 
stimuleert de aanmaak van eiwitten 
die de functie van de huid als barriè-
re tegen de buitenwereld verbeteren 
en herstellen. ook remt de receptor 
de aanmaak van ontstekingsstoffen 
in de huid, waardoor de ontste-
kingsreactie wordt geremd.

Dat opent perspectieven voor de 
ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen, zegt de onderzoekster 
die in 2011, toen nog aan het begin 
van haar onderzoek, door labvision 
werd geïnterviewd. “tot nu toe 
heeft de farmaceutische industrie 
de aryl-koolwaterstofreceptor als 
mogelijk target voor geneesmid-
delen links laten liggen, omdat 
deze een slechte naam had. ook 
giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld 
dioxine, kunnen hem namelijk 
activeren, waarbij activering juist 
leidt tot schadelijke processen in 
het lichaam.   epidemiologisch 
onderzoek heeft duidelijk gemaakt 
dat dermatologische koolteerzalven 
géén kanker veroorzaken, ook niet 
vele jaren na het gebruik. nu ook 
het werkingsmechanisme bekend is, 
verdient koolteer een nieuwe kans.”
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10 vacuümdestillatie

Sterrenkok Francois Geurds heeft begin dit jaar met FG Food Labs zijn tweede 
restaurant in Rotterdam geopend. In het aanpalende laboratorium gaat hij berei-
dingswijzen ontwikkelen en optimaliseren om het allerbeste uit natuurlijke producten 
te halen. Danny Dukers zorgt voor de technisch-experimentele ondersteuning bij het 
wetenschappelijk koken.

Francois Geurds wil in FG Food Labs komen tot nieuwe bereidingswijzen, sensationele smaken, optimale eigenschappen voor verdere verwerking.
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F
rancois Geurds zegt het niet van de da-
ken te willen schreeuwen, maar iedereen 
in zijn directe omgeving die automatisch 
wordt aangestoken door zijn tomeloze 

energie en ambitie weet het: Francois Geurds wil 
de beste kok van nederland worden, en mis-
schien wel van de hele wereld. een belangrijke 
stap hierin is begin dit jaar gezet, met de ope-
ning van FG Food labs aan de Katshoek, een lang 
vergeten stukje ten noorden van de spoorlijn, 
vlakbij het Hofplein, middenin het trendy nieuwe 
hart van Rotterdam.
FG Food labs wordt neergezet als het voorpor-
taal van tweesterren restaurant FG Restaurant 
en wil uitgroeien tot een eigengereide hotspot 
waar ideeën worden geboren, uitgevoerd en 
voorgeschoteld aan de bezoekers. als eerste 

in nederland, en als één van de weinige in de 
wereld, heeft Francois Geurds vlak naast het 
nieuwe restaurant een laboratorium ingericht 
waar hij met labapparatuur als een rotatiefi lm-
verdamper en centrifuge wil komen tot nieuwe 
bereidingswijzen, sensationele smaken, optimale 
eigenschappen voor verdere verwerking. “de 
wetenschappelijke benadering van koken staat 
praktisch gezien nog in de kinderschoenen. ik 
heb er kennis mee gemaakt toen ik als sous chef 
werkte bij driesterren restaurant de Fat duck van 
Heston blumenthal, even buiten londen en heb 
mij daar verder in verdiept. de mogelijkheden 
zijn eindeloos, maar je moet als kok wel de link 
kunnen leggen tussen het moleculaire niveau 
en het bereidingsproces. dat stadium heb ik 
inmiddels bereikt en toen vorig jaar het idee naar boven kwam om een tweede, meer 

laagdrempelig, trendy restaurant te 
beginnen, was het direct duidelijk 
dat daar ook een laboratorium bij 
hoorde.”

oase van rust
tijdens het interview, begin febru-
ari, is FG Food labs net geopend 
en wordt Francois Geurds in zijn 
zelf opgelegde spagaat tussen FG 
Food labs en FG Restaurant (vijf 
kilometer verderop, aan de nieuwe 
maas) geleefd. maar er is hoop: “als 
alles op de rit is, wil ik elke ochtend 
in het lab zijn, met de deur dicht, de 
telefoon op stand-by. Zo’n rustpunt, 
op nog geen minuut lopen van 

laagdrempelig, trendy restaurant te 
beginnen, was het direct duidelijk 
dat daar ook een laboratorium bij 
hoorde.”

oase van rust
tijdens het interview, begin febru-
ari, is FG Food labs net geopend 
en wordt Francois Geurds in zijn 
zelf opgelegde spagaat tussen FG 
Food labs en FG Restaurant (vijf 
kilometer verderop, aan de nieuwe 
maas) geleefd. maar er is hoop: “als 
alles op de rit is, wil ik elke ochtend 
in het lab zijn, met de deur dicht, de 
telefoon op stand-by. Zo’n rustpunt, 
op nog geen minuut lopen van op nog geen minuut lopen van 

Francois Geurds doceert
Veel kennis die Francois Geurds bij FG Restaurant en FG Food Labs in de praktijk brengt heeft een wetenschap-
pelijke basis. Drie voorbeelden:
•  Combinaties van ingrediënten die op het eerste gezicht niet logisch zijn, blijken na GC-analyse van de be-

standdelen heel dicht bij elkaar te liggen; pieken overlappen. Dat is bijvoorbeeld het geval met witte choco-
lade en kaviaar.

•  FG Restaurants krijgt als één van de weinige restaurants ter wereld speciaal geselecteerde runderen uit 
Galicië geleverd. Die worden afgerijpt in speciaal gebrande koffie van selecte bonen. Bief en koffie hebben 
namelijk zo’n 200 overeenkomstige smaakmoleculen, die elkaar versterken. Dertig dagen rijpen geeft een 
mooie ondertoon van koffie in het rundvlees. Je kunt het bij FG ervaren in een hoofdgerecht.

•  Verschillen in soort glaswerk (verdampingsoppervlakte) en temperatuur van het glaswerk doen veel met een 
wijn. Is de wijn licht gekoeld, dan onderdruk je bepaalde smaken; bij verwarmen komen er weer andere stof-
fen vrij. Soms lijkt het alsof je een heel andere wijn drinkt. Leuk om te ervaren bij een proeverij in het lab.

➞

FG Food Labs tovert smaaksensaties  
uit rotatiefi lmverdamper
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de hectiek van het restaurant, is nodig om de 
concentratie te vinden, in de flow te raken, zodat 
er dingen gaan loskomen. als je om de vijf minu-
ten wordt gestoord, gebeurt er helemaal niets, 
kom je nooit in je flow.”
in die oase van rust zal regelmatig danny dukers 
te vinden zijn. de onderwijsmanager die als 
hoofd opleiding biologie en medisch laborato-
riumonderzoek aan de Hogeschool leiden zo’n 
50 medewerkers en 650 leerlingen onder zijn 
hoede heeft, kent Geurds al lange tijd; heeft 

zelfs samen met hem aan kookwed-
strijden deelgenomen (en gewon-
nen!). “ik heb jarenlang als medisch 
bioloog onderzoekswerk verricht 
en heb derhalve heel wat praktische 
labervaring; kan met de appara-
tuur omgaan. in die hoedanigheid 
ben ik elke minuut van mijn vrije 
tijd bezig met het inrichten van het 
lab, het werken met de apparatuur 
en het ontwikkelen van metho-

den, experimenteren. Francois brengt vooral de 
creativiteit, de visie in, en natuurlijk de praktijk 
van het koken”, vertelt danny dukers. direct 
aangevuld door Geurds: “de technische kant van 
danny en de praktische kant van mij, dat is een 
waanzinnige combinatie. danny weet precies hoe 
al die apparatuur werkt, en als ik daar in oefen, 
kan ik dat vast ook. maar voorlopig blijf ik weg 
van die centrifuge. daar ga ik niet zelf mee lopen 
klooien; voor je het weet wordt je naar het dak 
gelanceerd!”

Geen gerechten
met het laboratorium wil Francois Geurds zijn 
kookfilosofie intensiveren. “We werken altijd van-
uit het natuurlijke product. Waar wil je komen met 
dat product? Welke smaak wil je naar voren bren-
gen? en hoe gaan we die krijgen; hoe halen we die 
uit het product? vanuit iedere grondstof werken 
we daar naar toe. de puurheid van de smaak staat 
hierbij altijd voorop. We werken niet met smaak-
verbeteraars, emulgatoren. ingrediënten met 
e-nummers zal je hier niet snel tegenkomen.”
Het optuigen van het lab is een verrijking, een 
middel om in de woorden van Geurds ‘mooie 
reine dingen te maken’. “We hebben geen vaten 
stikstof of centrifuges voor de show. Het moet 
aansluiten bij het verhaal dat we uitdragen. en de 
gast moet het wel proeven. er moeten gelui-
den uit het restaurant komen van ‘wauw, tsjé, 
wooh’, dat je denkt van hé, we hebben het goed 
gedaan!”
in het denken van Francois Geurds staan de 
bereidingswijzen centraal, niet de gerechten. 

FG Food Labs is gevestigd 

in een volledig gerenoveerd 

complex onder de eerste 

boog aan de Katshoek, met 

muren van wel een meter 

dik. Vijf boogjes verderop is 

het laboratorium te vinden.

Danny Dukers bij de Büchi Rotavapor R-210 rotatiefilmverdamper, die wordt gebruikt voor het vangen van smaken in 

destillaat of residu uit natuurlijke producten.
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“Heel veel restaurants zijn gebaseerd op een me-
nukaart, met bijvoorbeeld kwartel op een bedje 
van dit en dat, dat kennen we allemaal wel. ik ga 
dat toch anders aanpakken. een goede kok kan 
je herkennen aan zijn technieken en bereidings-
wijzen; daar begint het mee. maar je hebt ook te 
maken met de seizoenen, weersomstandigheden 
die variëren. bereidingswijzen daarentegen kan 
je het hele jaar doen, die dan natuurlijk wel afge-
stemd moeten zijn op het product. als het stormt 
kan er bijvoorbeeld niet gedoken worden en zijn 
er geen verse coquilles. maar bij heel veel restau-
rants staan dergelijke producten vast op de kaart. 
ik bied de bereidingswijze van coquilles aan, en 
als die er niet zijn, kom ik met een alternatief 
product voor de betreffende bereidingswijze.” 
iets bestellen uit de rotatiefilmverdamper gaat 
Geurds echter te ver: “Je moet er voor waken dat 
de gast jouw keuken gaat bepalen; dan wordt het 
een circus!”

In de wolken
Geurds en dukers hebben een vast omlijnd 
strijdplan, maar willen daar uit concurrentie-
overwegingen helemaal niets over kwijt, zelfs 
niet over het goedje dat tijdens het interview 
ronddraait in de kolf van de rotatiefilmverdam-
per. “maar”, komt danny dukers tegemoet, “stel 
je voor dat we iets met bepaalde smaakingre-
diënten van appels willen doen. Het speciaal 
geselecteerde fruit ga je eerst persen en na een 
aantal tussenbewerkingen breng je dat over naar 
de rotatiefilmverdamper, waar je hem indampt 
tot een concentraat dat je kunt gebruiken voor 

een mooie, soepele saus.”
Welke omstandigheden tot die 
perfecte saus leiden is een kwestie 
van experimenteren. Hoe lang draai 
je af, met welke snelheid? bij welke 
druk, temperatuur, rotatiesnelheid 
voer je de vacuümdestillatie uit? 
allemaal parameters die Geurds 
en dukers proefondervindelijk 
achterhalen en vastleggen. niet in 
een labjournaal, maar via een iPad 
‘in the cloud’.
“net als bij wetenschappelijke 
experimenten wil je bij een goed 
resultaat wel precies weten wat je 
hebt gedaan; je moet het kunnen 
reproduceren. Wat dat betreft 
hebben we met de büchi Rotavapor 
R-210 een goede keuze gemaakt”, 
vertelt danny dukers, die vanuit de 
Hogeschool leiden ook al positieve 
ervaringen met büchi heeft, waar 
studenten het ‘fool proof” instap-
model R-3 gebruiken. “Je kunt bij 
de Rotavapor alle parameters via de 
controller regelen, zelfs de tempe-
ratuur van de chiller is instelbaar. 
Waar we ook door büchi op werden 
geattendeerd is de mogelijk-
heid om in plaats van de klassieke 
verdampingskolf een ‘beaker flask’ 
te gebruiken. die heeft na het ver-
wijderen van het deksel een grotere 
opening, waardoor je er met de 

I n F o R m atI e

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

FG Food Labs
www.fgfoodlabs.nl

FG Restaurant
www.fgrestaurant.nl

spatel gemakkelijker het residu dat na indampen 
achterblijft uit kunt halen. Het duurt wel iets 
langer met verdampen, maar je hebt wel een gro-
tere opbrengst. en daar is het ons toch ook om 
te doen, want de rotatiefilmverdamper zullen we 
niet alleen gebruiken voor het experimenteren. 
uiteindelijk zal er ook productie worden gedraaid 
voor de keuken. met de intense smaken die we 
voorstaan zullen dat geen liters destillaat of kilo’s 
residu zijn, maar met de grote verscheidenheid 
aan ingrediënten zal het apparaat toch behoorlijk 
aan de bak moeten.”

Kwaliteit
in de zoektocht naar een geschikte rotatie-
filmverdamper is ook naar andere aanbieders 
gekeken, maar de kwaliteit heeft bij de keuze de 
doorslag gegeven. “als we het doen, doen we het 
goed”, is de stellige filosofie van Francois Geurds. 
“als er wat is, willen we geen gezeur; goede ser-
vice is voor ons erg belangrijk. als toprestaurant 
wil je ook een bepaalde uitstraling hebben; dan 
wil je alleen met topapparatuur werken. We ko-
ken toch ook niet in pannetjes van de Hema?” ■
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Waterzuivering op maat in het lab
Elga LabWater lanceert de Purelab Chorus 
range gebruiksvriendelijke en fl exibele 
laboratorium-waterzuiveringsystemen. 
Met deze nieuwe producten kan een 
systeem op maat worden samengesteld 
dat past bij iedere applicatie, budget en 
confi guratie van het laboratorium. De 
Chorus-systemen zijn ook geschikt voor 
gebruik in laboratoria met beperkte labo-
ratoriumruimte.
Het Purelab Chorus gamma omvat drie 
waterzuiveringsystemen, die zijn ontwor-
pen om de noodzakelijke kwaliteit van het 
water te leveren bij de gewenste toepas-
sing:

Chorus 1 voor ultrapuur type I + / I • 
water.
Chorus 2 voor puur type II water.• 
Chorus 3 voor algemeen puur type III • 
water.

Purelab Chorus 1 produceert de hoogst 
beschikbare anorganische zuiverheid 
van het water door toepassing van 
geavanceerde PureSure deionisatie. Deze 
methode verwijdert zelfs hoeveelheden 
van die ionen die kunnen interfereren met 
ultragevoelige analysemethoden zoals 
HPLC, ICP, AES of ICP-MS. Door realtime 
controle van het TOC (totaal organische 
koolstof) gehalte blijft de  organische 
zuiverheid van het water altijd binnen de 
spec’s. Bovendien garandeert de toepas-
sing van geïntegreerde ultrafi ltratie/mi-
crofi ltratie, volledige spectrum UV-behan-
deling en volledige recirculatie de hoogste 
biologische zuiverheid van het water 
op de plaats van gebruik, met volledige 
verwijdering van endotoxinen, eiwitten, 
nucleases en deeltjes. Dit maakt het sys-
teem ideaal voor zelfs de meest gevoelige 
toepassingen. Purelab Chorus 1 systemen 
werken naadloos samen met de Elga Halo 
dispensers, die onafhankelijk van het pro-
ductiesysteem kunnen worden geplaatst. 
Dit zorgt voor maximale fl exibiliteit, zodat 
waardevolle laboratoriumruimte effectief 
kan worden gebruikt.
Purelab Chorus 2 is het optimale systeem 

voor toepassingen die zuiver water nodig 
hebben met een goede organische, anor-
ganische en microbiologische kwaliteit, 
maar waar ultrapuur water niet essentieel 
is. Denk daarbij aan elektrofysiologie, 
histologie en algemene chemie.

Het derde lid van de range, Purelab Chorus 
3 (RO-water), koppelt de laagste ‘cost of 
ownership’ aan een hoog debiet (tot 120 
liter per uur). Het eenvoudig te bedienen 
en gemakkelijk te onderhouden systeem 
heeft een automatische spoeling om de 
zuiverheid te behouden tijdens periodes 
van laag gebruik. CO2 kan automatisch 
worden verwijderd. Het debiet kan eenvou-
dig worden opgewaardeerd om te voldoen 
aan een toekomstige, grotere vraag. 
Een consistente levering van zuiver 
water is essentieel voor iedereen die zich 
bezighoudt met laboratoriumbepalingen. 
Zonder deze garantie zijn resultaten niet 
betrouwbaar en reproduceerbaar. Waar 
Elga zich voor honderd procent richt 
op het produceren van betrouwbare en 
nauwkeurige waterzuiveringsystemen, 
kan de gebruiker zich concentreren op zijn 
experimenten en resultaten. 

Veolia Water Solutions & Technologies
www.elgalabwater.com

www.veoliawaterst.nl

info.nl@veolia.com

Hoogwaardige 
GC-kolommen
Bruker heeft haar gaschromatografi e aanbod 
uitgebreid met de GC CARE gaschromatogra-
fi e kolommen. Deze hoogwaardige GC kolom-
men zijn beschikbaar in een breed scala van 
stationaire fasen. Ze zijn bij uitstek geschikt 
voor toepassingen in de petrochemische-, 
milieu-, voedselveiligheid- en farmaceutische 
analyse.
De GC CARE kolommen voldoen aan de 
hoogste normen als het gaat om bleeding, 
wat ze ideaal maakt voor gebruik in GC/MS-
applicaties. Door de extreme inertheid kun-
nen ze zonder problemen worden ingezet bij 
basische of zure componenten. De hoge mate 
van reproduceerbaarheid geeft probleemloze 
analyses, ook wanneer de kolom onverhoopt 
vervangen moet worden. 
Bruker heeft standaard een aanbod van meer 
dan 2000 soorten GC-kolommen, in alle 
denkbare lengtes, diameters en fi lmdiktes. 
Van vloeibare stationaire fasen tot PLOT-
kolommen. Van fused silica tot inert steel. 
Dit uitgebreide aanbod is samengevat in een 
handige catalogus, die Bruker graag aan u 
opstuurt.

Bruker
www.bruker.nl

govert.schroder@bruker.nl
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16 biobanken

De consequent doorgevoerde 
koppeling tussen klinische data 
en lichaamsmaterialen maakt 
van de nog jonge Radboud 
Biobank een waardevolle bron 
voor onderzoekers. Peggy 
Manders, manager van de 
Nijmeegse biobank, legt zich 
vanuit die basis toe op het 
uitbreiden van de collectie. 
Menig -80 vriezer is inmiddels 
gevuld.

R
ijen vriezers, tot de nok gevuld met 
biosamples. Dat is het beeld dat menig-
een voor ogen heeft bij een biobank. 
Maar dat is maar de helft van het 

verhaal, volgens Peggy Manders. “Met alleen li-
chaamsmateriaal kom je niet ver. Je moet ook de 
beschikking hebben over de klinische gegevens 
die horen bij de verstrekker van dat biomateriaal. 
Het is de combinatie van lichaamsmateriaal met 
de klinische gegevens die meerwaarde geeft aan 
onderzoek. Dus niet alleen volle vriezers, maar 
ook een volle database met klinische gegevens. 
en dat alles op een gestandaardiseerde wijze 
opgeslagen.”
Peggy Manders kan het weten. Voordat zij werd 
aangesteld als manager van de Radboud biobank 
promoveerde de epidemiologisch geschoolde 
biomedische wetenschapper op onderzoek 
naar prognostische en predictieve factoren bij 
vrouwen met borstkanker. Vanuit een tumorbank 
was er voldoende lichaamsmateriaal voorhanden, 
maar de klinische data moesten retrospectief 
worden verzameld. andersom was het bij haar 
post-doc onderzoek bij het nki-aVL in amster-
dam. Voor een multicenter studie naar gen- en 

omgevingsinteracties bij families 
die erfelijk belast zijn voor borst- en 
eierstokkanker was er een overdaad 
aan data in de vorm van stamboom- 
en vragenlijstgegevens. Maar de 
lichaamsmaterialen waren niet 
centraal opgeslagen, en ook de re-
gistratie liet te wensen over. “Toen 
ik nijmegen te maken kreeg met het 
fenomeen biobanken had ik –zeker 
als epidemioloog– het gevoel met 
de neus in de boter te zijn geval-
len: je verzamelt gestandaardiseerd 
je gegevens; je hebt prospectief je 
lichaamsmaterialen verzameld, ook 
gestandaardiseerd. Dat is gewoon 
een goudmijn voor toekomstig 
onderzoek!”

Parelsnoer
Toen Peggy Manders medio 
2008–zoals dat zo mooi heet– werd 
gevraagd Parelmanager te worden 
van de Parel erfelijke Darmkan-
ker, onderdeel van het Parelsnoer 

De Panasonic vriezers bij de Radboud Biobank tellen inmiddels meer dan 10.000 monsters; dat zullen er in de loop van dit jaar meer dan 100.000 worden, zo is de verwachting.
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Radboud 
Biobank: 
‘goudmijn 
voor 
toekomstig 
onderzoek’

instituut, was er van de Radboud biobank nog 
lang geen sprake; die is in 2012 van start gegaan. 
“een belangrijke impuls voor het biobankieren in 
nederland was het Parelsnoer instituut, waarin 
alle acht Universitair Medisch Centra (UMCs) 
samenwerken. bij elk UMC ligt de verantwoor-
delijkheid voor en coördinatie van een Parel, 
een bepaald ziektebeeld. in ons geval erfelijke 
darmkanker. Hierbij worden per academisch 
ziekenhuis de aldaar verzamelde monsters lokaal 
opgeslagen; de eveneens lokaal verkregen kli-
nische data komen in een centrale database. Dit 
alles op een gestandaardiseerde wijze, volgens 
afgesproken procedures. idee is dat je zo samen 
bouwt aan een groot cohort voor elk van die acht 
ziektebeelden, dat door de gestandaardiseerde 
werkwijze ook eenduidig kan worden gebruikt 
voor verdere studies”, aldus Peggy Manders.
Het werk voor het Parelsnoer instituut leidde ook 
tot extra aandacht voor de infrastructuur in huis, 
met name voor het verzamelen van lichaamsma-
teriaal en de bijbehorende klinische data. “Hoe 
zorg je er bijvoorbeeld voor dat de buizen voor 
Dna die op de poli worden geprikt automatisch 
bij Genetica komen? Dat was nog geen standaard 

routine, dus dan ga je met alle betrokkenen om 
de tafel zitten, maak je afspraken die je standaar-
diseert in een procedure, kom je tot een biobank-
beheersysteem voor sample tracking.”
Vanuit die focus kwam al snel de gedachte 
bovendrijven dat het Radboudumc ook voor 
andere biobank-projecten baat kan hebben van 
zo’n goed lopende infrastructuur en de basis is 
voor zoiets als de Radboud biobank: een centrale 
biobankfaciliteit waar iedereen binnen het Rad-
boudumc zijn verzameling in onder kan brengen 
en waar op een centraal niveau de kwaliteit van 
monsters en data kan worden gegarandeerd. in 
2012 werd de Radboud biobank ook daadwer-
kelijk opgericht, met als directeur Prof. Gerard 
Zielhuis, trekker van de centrale biobankfaciliteit.

investeren
een kleine twee jaar na de start van de Rad-
boud biobank ziet Peggy Manders steeds meer 
aansluitingen, jargon voor verzamelingen van 
monsters en klinische data die in de centrale 
faciliteit worden geïntegreerd. “naast materialen 
en data voor de inmiddels 14 landelijke Parels 
hebben we ook biobanken in beheer op het ge-

Peggy Manders, manager van de Radboud Biobank, bij één van de Panasonic -80 vriezers, die nu nog op de gang staat, maar binnenkort te 

vinden zal zijn in de speciaal ingerichte -80 straat.

bied van bijvoorbeeld ‘young stroke’ 
(patiënten die tussen de 18 en de 50 
een beroerte krijgen) en aangeboren 
afwijkingen bij kinderen (aGoRa, 
een samenwerking tussen de afde-
ling Health evidence, de afdeling 
Genetica en het amalia kinderzie-
kenhuis). inmiddels zijn ook dit jaar 
grote verzamelingen als die van de 
afdeling Reumatische Ziekten –een 
meer dan 25 jaar oude biobank 
met alleen al aan monstermateriaal 
ruim 140.000 aliquots– en van de 
nijmegen biomedische studie toe-
gevoegd. Waar we nu fysiek ruim 
10.000 monsters in onze vriezers 
hebben, slechten we dit jaar nog de 
grens van 100.000!”
niet dat het Peggy Manders om de 
getallen te doen is: “Het toevoe-
gen van bestaande biobanken is 
maatwerk. iedere keer opnieuw 
moet je de datastructuur afstemmen 
op die van de Radboud biobank. Dat 
uitzoeken kost veel tijd; tijd die ➞
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je moet investeren, want alleen door dat goed te 
doen kan je komen tot de hoge kwaliteit van je 
biobank. Zo’n verzameling moet je de tijd geven 
om te groeien. Door het biologisch materiaal ge-
lijk met klinische data erbij toe te voegen, hoef je 
niet nog eens achteraf die data te verzamelen.”
Deelname aan de Radboud biobank is overigens 
niet verplicht voor de nijmeegse onderzoeksaf-
delingen. “Maar argumenten als meer structuur 
en kwaliteitsborging van de research data in de 
research database die aan allerlei standaarden 
en normen voldoet, beklijven wel. en zeg eens 
eerlijk: wie is er nu echt gebaat met al die losse 
vriezers, ergens op een gang? als je ook kunt 
kiezen voor een centrale plek, netjes aange-
sloten op noodstroomvoorzieningen? als je de 
verantwoordelijkheid kunt leggen bij een groep 
dedicated mensen in plaats van die ene analist 
van de afdeling die een telefoontje naast zijn bed 
heeft liggen, want als die vriezer uitvalt, moet hij 
het direct oplossen.”

Oogsten
in principe kan iedere onderzoeker een onder-
zoeksaanvraag indienen bij de Radboud bio-
bank. Dit moet wel verlopen via een een senior 
onderzoeker van de afdeling die de betreffende 
deelbiobank heeft geïnitieerd. in die aanvraag 

zal naast het ethische aspect en de 
wetenschappelijke kwaliteit nadruk-
kelijk worden gekeken naar de 
argumentatie: welke klinische data 
wil de onderzoeker gebruiken, van 
hoeveel patiënten (en aan welke cri-
teria moeten ze voldoen) en welke 
biomaterialen en hoeveel.
De beoordeling van de aanvraag 
gebeurt door de CMo-light, een 
speciale versie van de commissie 
mensgebonden onderzoek (CMo). 
De wet medisch wetenschappelijk 
onderzoek met mensen schrijft voor 
dat al het in die wet gespecificeerde 
onderzoek met mensen (WMo-
plichtig onderzoek) wordt getoetst 
door de CMo. onderzoek met ma-
teriaal uit biobanken is niet-WMo-
plichtig, vandaar de naam CMo-
light. na akkoord van de commissie 
en het hoofd van de betreffende 
deelbiobank verzorgt de Radboud 
biobank de uitgifte: data-extractie 
van de gewenste klinische data in 
een dataset en het klaar zetten van 
het benodigde lichaamsmateriaal. 
De biobank krijgt pas geld bij de 

uitgifte van de monsters. “De afdeling waar de 
patiënt onder behandeling is draagt de kosten 
voor het verzamelen van de klinische gegevens, 
inclusief het prikken. op het moment dat het 
lichaamsmateriaal bij de centrale monsteront-
vangst aankomt, zijn de kosten voor de biobank. 
Dus Dna-isolatie, opwerken van plasmaserum, 

verwerken van weefsel, komt voor onze reke-
ning. We zien dat als een investering, net als het 
inrichten en onderhouden van de database en het 
opslaan van de monsters voor onbepaalde tijd. 
bij uitgifte moet wel worden betaald door de 
aanvragende partij: een administratieve fee voor 
kosten die te maken hebben met toetsing, pro-
cesbegeleiding, bedrijfsvoering en de klinische 
data-extractie. Per monster hebben we dan ook 
nog een tarief dat is gedifferentieerd naar type 
aanvrager (intern, extern, commercieel) en type 

“Argumenten als meer struc-
tuur en kwaliteitsborging 
van de research data beklijven 
wel.” 

Bijna alles bij de Radboud Biobank is vastgelegd in standaard procedures. Zo ook de kleur van de Greiner Bio-One opslagrekken voor uit te geven aliquots 

voor elk van de inmiddels 14 Parels (ziektebeelden) die in samenwerking met de zeven andere UMCs in Nederland worden beheerd.
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materiaal (onder andere plasma, serum, Dna, 
weefsel)”, vertelt Peggy Manders. om direct te 
benadrukken dat het niet de bedoeling is om er 
een commercieel bedrijf van te maken: “We zijn 
als één van de technology centers onderdeel van 
het Radboudumc. als technology center hebben 
we geld gekregen om te investeren; de inkom-
sten zijn puur bedoeld om de lopende kosten 
in verband met het beheer van de biobank te 
compenseren.”

Meer en meer vriezers
De investeringen in infrastructuur lopen bij het 
groeien van de biobank nog steeds door. “in de 
tijd van Parelsnoer lagen plasma, serum en urine 
bij het algemene klinische chemisch lab, Dna-
samples bij genetica. nu werken we toe naar 
een centrale plek op de onderverdieping waar 
een -80 straat in wording is. Daar staan inmid-
dels een drietal Panasonic -80 vriezers, maar dat 
worden er nog heel wat meer. Panasonic kwam 
hierbij als winnaar uit de bus van een europese 
aanbesteding die we samen met het LUMC en het 

aMC hebben gedaan. Verder komt 
er volgend jaar in een aanpalende 
ruimte een -20 geautomatiseerd 
opslag- en sample pickingsysteem 
voor de Dna-monsters. Dit systeem 
is aangeschaft door Genetica, maar 
wordt ondersteund door de biobank 
omdat wij daar een deel gebruiken 
voor onze samples. ook zijn we met 
Pathologie in gesprek om te kijken 
of het efficiënt is om zelf stikstofva-
ten en kasten voor de paraffineblok-
jes aan te schaffen, zodat we ook 
de weefsels in eigen beheer kunnen 
opslaan.”

Aan de man brengen
De faciliteiten van de Radboud 
biobank blijken ook voor lopend 
onderzoek aan een behoefte te 
voldoen. “onderzoekers verzamelen 
in het kader van een studie nieuwe 
monsters. Ze weten concreet wat ze 

i N f O R M Ati e

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic.eu/biomedical

Radboud Biobank
www.radboudbiobank.nl

er mee willen doen, maar moeten er eerst voor 
zorgen dat ze voldoende monsters hebben. Ze 
kunnen hiertoe de monsters bij ons opslaan in 
een -80 vriezer. Die monsters zijn puur bedoeld 
voor hun eigen project; ze gaan niet de catalogus 
in”, zegt Peggy Manders.
Maar de focus ligt toch wel op het uitleveren uit 
de bestaande verzameling monsters. “We kijken 
hierbij verder dan onderzoekers in nijmegen. 
We willen ook die onderzoeker bereiken uit 
de Verenigde staten, die op zoek is naar een 
bepaalde type patiënten. Voor materiaal èn 
klinische gegevens uiteraard, want we gaan voor 
het totaalplaatje!”

Jos van Steenoven vormt 

samen met Siem Klaver het 

team van analisten dat zorgt 

voor onder meer de uitgifte 

van de samples en het be-

heren van de sample tracker 

software.

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

Greiner Bio-One BVBA/SPRL   
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Voorzie uw monsters van een identiteit
Cryo.s™ met Datamatrix

 Samen met onze Cryo.s™ snel,  
 gemakkelijk en zeker verwerken  
 van monsters

 Datamatrix code met zeer grote  
 data capaciteit 

 Laser symbolen 100 % leesbaar

 Cryo.s™ ook afleesbaar in Cryo rek
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Hygiënisch verzamelen 
van fecesmonsters
mede vanwege het landelijke iFob project is er een 
toenemende interesse ontstaan in het gemakkelijk en 
hygiënisch verzamelen van feces monsters. standaardisa-
tie in het verzamelen van feces voor onderzoek is in het 
algemeen nog verre van aanwezig. Controle op de kwa-
liteit van het monster is daardoor lastig en de gemeten 
waarden kunnen vals positief of vals negatief uitvallen, 
als gevolg van contact met toiletwater en/of reinigings-
middelen. 
Greiner bio-one brengt daarom het Fe-Col Feces Collec-
tion device op de markt. met dit product is hygiënische, 
gestandaardiseerde opvang mogelijk van fecesmonsters 
zonder contact met toiletwater en reinigingsmiddelen.  
de Feces Collection device is eenvoudig in gebruik,  
milieuvriendelijk, doorspoelbaar en 100 % afbreekbaar. 
Greiner bio-one fecescontainers in combinatie met  
Fe-Col staan voor kwaliteit in pre-analyse voor feces-
onderzoek. simpel, snel en schoon.
Heeft u interesse of wilt u monsters om dit product uit te 
proberen? neem dan contact op met Greiner bio-one of 
download de folder via iturl.nl/snlvq.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info@nl.gbo.com

Automatiseer het koppelen 
van capillaire kolommen
Het lekdicht koppelen van twee capillaire GC-kolommen is geen 
gemakkelijk taak. Het is vaak een tijdrovend en specialistisch proces, 
waarbij pas na uren blijkt dat de koppeling lekt. en dan begint  alles 
weer opnieuw. een oplossing die da vinci laboratory solutions hier-
voor biedt is de dvls Fuse, een geautomatiseerde en betrouwbare 
toolkit die kolommen perfect luchtdicht koppelt in minder dan drie 
minuten.
in vijf eenvoudige stappen maakt de dvls Fuse, met behulp van een 
speciale buis, een geautomatiseerde en gestandaardiseerde koppe-
ling tussen twee capillaire kolommen. een combinatie van verhitting 
en persdruk fixeert de kolommen in de buis en vormt een naadloze 
verbinding. 
de dvls Fuse Toolkit omvat alle componenten voor het maken van 
de koppelingen, van keramische mesjes voor het inkorten van de 
capillaire kolommen, een vergrootglas voor het checken van de kop-
peling tot en met een handleiding inclusief een demonstratie video. 
de koppelbuisjes zijn beschikbaar in twee varianten. de blauwe buis, 
voor het koppelen van kolommen met een grootte van 0,53-0,1 mm, 
is geschikt voor toepassingen tot 300 °C. de gele buis, voor het kop-
pelen van kolommen met een grootte van 0,32-0,1 mm, is geschikt 
voor toepassingen tot 350 °C. 
Wilt u meer weten hoe u met de dvls Fuse tijd kunt besparen? neem 
dan contact op met da vinci laboratory solutions via telefoonnum-
mer 010-258 18 70. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Wereldwijde expertise 
achter Silliker loket in Ede

Silliker heeft over de hele wereld 
70 laboratoria die voor voedings-
middelenbedrijven analyses 
uitvoeren op het gebied van 
voedselveiligheid, kwaliteit en 
voedingswaarde. Na de overnames 
van Biofortis,Bioagri en Chelab en 
de inbedding in Institut Mérieux 
is het dienstenpakket verder uitge-
breid. Bij elk afzonderlijk labo-
ratorium – ook dat in Ede – kun 
je voor die wereldwijde exper-
tise terecht.

G
een enkel bedrijf dat actief is in de 
voedingsmiddelenindustrie –van 
producent tot retailer– zit te wachten 
op voedselschandalen als salmonella 

in gerookte zalm. inspanningen om voedselvei-
ligheid en -kwaliteit in de hele keten te kunnen 
waarborgen, brengen een steeds grotere en meer 
diverse vraag aan analyses en advisering met zich 
mee. Het van oorsprong amerikaanse bedrijf 
silliker is op die rijdende, steeds mondialer geori-
enteerde trein gesprongen door snel te groeien 
(van 12 laboratoria in 3 landen in 1998 naar 70 
laboratoria in 18 landen vandaag de dag) en 
daarbij het aanbod aan technische diensten ter 
ondersteuning van voedselveiligheid en -kwali-
teit alsmede voedingsonderzoek uit te breiden.
in dat traject zijn vier belangrijke mijlpalen aan 
te wijzen. drie overnames: van Biofortis, een 
organisatie die contractonderzoek uitvoert in de 
voeding, van Bioagri, een groep onderzoekslabo-
ratoria in latijns-amerika, gericht op onder meer 
farmaceutische-, chemische- en voedingsmidde-
lenanalyse, van Chelab, een italiaans chemisch ge-
oriënteerd lab met farma en non-food activiteiten. 
en in 2011 werd de samenwerking met institut 
mérieux (grondlegger mérieux was een leerling 
van louis Pasteur) bekrachtigd in de oprichting 
van mérieux nutrisciences, de naam die in de 
loop van dit jaar steeds meer op de voorgrond zal 
treden als het gaat om de diensten van silliker.

Spin in het web
ook aan de silliker-vestiging in ede zijn de 
corporate ontwikkelingen niet onopgemerkt 

voorbijgegaan. Waar het tot 2000 
zich onder de naam Conex nog als 
zelfstandig laboratorium richtte 
op met name microbiologische en 
chemische analyses voor de voe-
dingsmiddelenindustrie, is sinds die 
tijd het analyse- en dienstenpakket 
aanzienlijk uitgebreid. “onderdeel 
zijn van een internationale labora-
toriumorganisatie heeft voor ons 
verschillende voordelen”, vertelt 
sales & marketing manager leo van 
Harten. “als klanten vragen om spe-
cifiek onderzoek als toxicologische 
studies of contract research naar de 
gezondheidsclaims van probiotica, 
dan kunnen wij dat onderzoek elders 
in de organisatie laten uitvoeren. Je 
bent op die manier in staat om als 
lokale vestiging het hele pallet aan 
diensten te leveren, zonder dat je 
al die expertise en faciliteiten zelf 
lokaal in huis hoeft te hebben.”
met het wereldwijde laboratorium-
netwerk achter de hand kan silliker-
ede zich bovendien manifesteren als 
totaalpartner voor voedselbedrijven 
die immers zelf ook steeds meer 
op een mondiaal niveau opereren. 
“We zien bijvoorbeeld de trend dat 
steeds meer voedsel wordt geprodu-
ceerd in azië en naar europa wordt 
geëxporteerd. in plaats van controle 
aan de grens is er behoefte om kwa-
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liteit en veiligheid zo vroeg mogelijk 
in de supply chain te borgen, dus ter 
plekke bij de producerende bedrij-
ven. om dat als afnemer zelf vanuit 
nederland te regelen is bijna niet 
te doen. silliker heeft samen met 
asiainspection, een toonaangevend 
inspectiebedrijf in azië, asiaFood-
inspection opgezet dat inspecties, 
monstername, laboratoriumonder-
zoek en audits bij voedingsmidde-
lenbedrijven in azië verzorgt. dat 
werkt heel laagdrempelig, snel en 
ook nog eens goedkoop. Je kunt 
online de gewenste dienst boeken, 
bijvoorbeeld een hygiëne-inspectie 
of een food analyse. die wordt bin-
nen 48 uur uitgevoerd en een dag 
erna heb je het rapport!”, aldus leo 
van Harten.

Challenge
ook lokaal ziet leo van Harten 
het aanbod aan analyses groeien. 
“naast microbiologische-, chemi-
sche- en ook fysische bepalingen 
voor de gehele keten, van produ-
cent tot retail, het controleren op 
kwaliteit en veiligheid van voedsel, 
zijn we steeds nauwer betrokken bij 
de ontwikkelinspanningen van onze 
klanten. in deze zeer dynamische 
markt volgen nieuwe recepturen 
elkaar steeds sneller op. dat 

Leo van Harten, sales & 

marketing manager bij 

Silliker Netherlands: “We 

kunnen als lokale vestiging 

het hele pallet aan diensten 

leveren, zonder dat je al 

die expertise en faciliteiten 

zelf lokaal in huis hoeft te 

hebben.”

➞
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geldt ook voor de verpakkingen. de 
klant wil hierbij in een vroegtijdig 
stadium weten of verpakkingsma-
terialen die in contact komen met 
levensmiddelen geschikt zijn voor 
elk voorspelbaar gebruik in elke 
afzonderlijke stap in de levenscy-
clus,. Het kan dan bijvoorbeeld gaan 
om migratietesten, screening en/
of controle op het maximum niveau 
van bepaalde bestanddelen in de 
voedingsmiddelen. maar ook kijken 
we specifiek naar de verpakkingen, 
door bijvoorbeeld op contaminanten 
als ftalaten in papier en karton te 
analyseren.”
aan de microbiologische kant zijn 
het de zogenaamde challenge-tes-
ten die van waarde kunnen zijn voor 
de vaststelling van de juiste recep-
tuur, productieproces of verpak-
king. Fabrikanten zijn verplicht om 
challenge-testen uit te voeren voor 
producten die een voedingsbodem 
kunnen zijn voor Listeria, maar de 
testen worden ook voor andere bac-
teriesoorten ingezet. Binnen silliker 
worden hiertoe de relevante micro-
organismen geënt in monsters van 
de producten. op die manier wordt 
bepaald of deze micro-organismen 
mogelijk een bederfrisico of gevaar 
voor de gezondheid met zich 
meebrengen. met de testgegevens 

kan de klant receptuur, proces of 
verpakking zodanig aanpassen dat 
de micro-organismen niet
 kunnen groeien of overleven. extra 
informatie kan worden gekre-
gen aan de hand van thermische 
validatie, waarbij wordt onderzocht 
tot welke temperatuur het product 
moet worden verhit om tot een 
veilig en houdbaar eindproduct te 
komen.

Houdbaarheidsonderzoek
Houdbaarheidsstudies –‘shelf-life 
studies’– leveren informatie waar 
klanten ook economisch gezien hun 
voordeel mee kunnen doen. Wan-
neer uit de microbiologische tests 
blijkt dat de THT (tenminste houd-
baar tot) tijd langer is dan gedacht, 
dan wordt het voorraadbeheer een-
voudiger en kan het product langer 
worden verkocht. met een kortere 
THT dan ingeschat kan de voedsel-
producent preventief aan de slag 
om eventuele klachten en claims 
te vermijden. “ook bij dit soort 
onderzoeken profiteren we van ons 
laboratoriumnetwerk. Het gros van 
de testen vindt plaats in ede, maar 
wanneer meer specifiek onderzoek 
wordt gevraagd, dan nemen we 
een silliker expertise lab binnen ons 
netwerk in de armen. dat kan bij 

Het handmatig tellen van allerhande kolonies van micro-organismen is nog steeds een 

belangrijke taak binnen het analysepakket van Silliker Netherlands. Dagelijks gaan er heel 

wat petrischalen door de handen van analiste Ilse Robben.

Silliker werkte als één van de eerste laboratoria in Nederland met de deels geautomati-

seerde petrischaal-verwerkingssystemen van toentertijd nog Kiestra Instrumentmakers. 

Inmiddels is het bedrijf een project gestart voor optimalisering van het systeem. Op de 

achtergrond analist Pieter Dogger.

Het Elga Centra R 200 systeem voor de productie, opslag en dis-

tributie van type II water kan met een capaciteit van 200 liter per 

uur voldoen aan de groeiende behoeft binnen het microbiologische 

lab voor met name mediabereiding en spoelwerkzaamheden.
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dit soort onderzoeken ook gemakkelijk omdat 
er geen hoge tijdsdruk op de rapportage zit. een 
zelfde verhaal gaat op voor specifi ek toxicolo-
gisch onderzoek dat we onderbrengen bij onze 
collega’s in de latijns-amerikaanse vestigingen 
van Bioagri. Transport is hier geen issue meer: 
binnen één dag zitten we aan de andere kant van 
de wereld”, vertelt leo van Harten.

Communiceren
de dynamiek in de voedselmarkt en de snelle 
ontwikkelingen in de voedselanalysemethoden 
vergen  een intensieve communicatie tussen 
silliker en de klanten. naast de 75 mensen in 
het laboratorium (45 bij microbiologie en 30 
bij chemie) die in tweeploegendienst werken, 
heeft silliker met 11 mensen een relatief grote 
klantenservice “voedselveiligheid is voor onze 
klanten steeds meer een issue. dat betekent dat 
je bij incidenten snel moet kunnen inspringen 
om extra analyses uit te voeren, informatie te 
verstrekken. maar ook moet je inspelen op wen-
sen als nog lagere detectiegrenzen door nieuwe 
analysemethoden te ontwikkelen. Zo zien we dat 
bedrijven soms nog verder willen gaan dan de 
regelgeving, bijvoorbeeld op het gebed van de 
detectie van pathogene bacteriën als Salmonella, 
E.coli en E. Sakazakii. Pragmatisch analyseren 
we dan grotere monsters (soms wel anderhalve 
kilo) zodat lagere concentraties kunnen worden 
gedetecteerd. maar we zijn intussen heel ver in 
PCR- en elisa-analyses op dit gebied, met het 
grote voordeel dat je sneller resultaten hebt”, 
aldus leo van Harten.

Kwaliteit
Het laboratorium van silliker in ede 
werkt onder accreditatie volgens 
iso 17025. de microbiologische 
testen voldoen aan verordening 
(eU) 2073/2005 en zijn, waar nodig, 
gevalideerd volgens iso 16140. 
leo van Harten: “Het voldoen aan 
dergelijke kwaliteitseisen is een 
must, maar daarmee ben je er nog 
niet wat kwaliteit betreft. We 
streven continu grotere betrouw-
baarheid van onze analyseresultaten 
na. dat doen we onder andere door 
automatisering. naast het feit dat 
we meer in de cloud gaan werken, 
onderzoeken we de optimalise-
ring van de Kiestralijn, die nog 
goed voldoet, voor het handlen en 
analyseren van de petrischalen door 
nieuwe systemen die met de laatste 
stand van de techniek zijn uitgerust. 
dat proces doorlopen we overigens 
niet alleen; ook hier is er wisselwer-
king met andere silliker-vestigingen 
en komen we tot een silliker-breed 
gedragen leverancierskeuze.” 
niet alles gebeurt silliker-breed. Het 
onlangs aangeschafte elga Centra 
R 200 systeem voor de productie, 
opslag en distributie van type ii 
water was nog een edense aange-
legenheid (letterlijk: veolia Water 
solutions, de leverancier van elga, 

(eU) 2073/2005 en zijn, waar nodig, 

Afvalwater
Bij Silliker Netherlands kun je niet alleen 
terecht voor iedere denkbare analyse op het 
gebied van voedingsmiddelen, diervoeders, 
drink-, proces- en veedrinkwater. Het bedrijf 
is namelijk ook al meer dan 40 jaar specialist 
in het meten, bemonsteren en analyseren van 
afvalwaterstromen voor het verkrijgen van lo-
zingsvergunningen en het vaststellen van de 
vervuilingswaarde van het geloosde water.
Ooit gestart als dienstverlening voor de toen-
tertijd lokaal sterk ontwikkelde conserven-
industrie is dit specialisme uitgebreid naar 
andere voedingsmiddelenproducenten, water-
kwaliteitsbeheerders,  advies- en ingenieurs-
bureaus, zuiveringsinstallaties, ziekenhuizen, 
papierindustrie, metaalindustrie, textielwas-
serijen en recreatieparken.
In het afvalwaterlaboratorium worden ana-
lyses uitgevoerd op onder andere chemisch 
zuurstofverbruik (CZV of COD), stikstof vol-
gens Kjeldahl, biochemisch zuurstofverbruik 
(BZV of BOD), bezinksel, onopgeloste bestand-
delen, pH en chloride, zware metalen (de niet-
zuurstof bindende verontreiniging waar de 
heffing op gebaseerd is).

I N F O R M ATI E

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

Silliker
www.merieuxnutrisciences.nl

is ook gevestigd in ede). Het systeem heeft een 
capaciteit van 200 liter per uur en kan daarmee 
voldoen aan de groeiende behoeft binnen het 
microbiologische lab voor met name mediaberei-
ding en spoelwerkzaamheden. “ervaringen met 
dit systeem worden wel weer binnen de silliker-
organisatie uitgedragen. Zo houden we elkaar 
op de hoogte en is het voor andere vestigingen 
gemakkelijker om tot een goed gemotiveerde 
investeringsbeslissing te komen.”

De afdeling 

monstervoor-

bewerking.

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

...kinderspel!

In één keer naar het juiste resultaat...

YSI 2900 en 2950 Biochemische Analyzers   
» Resultaten binnen 1 minuut, zonder monstervoorbewerking.

» Snel en nauwkeurig dankzij de YSI Golden Standard enzym technologie.
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Efficiënt destilleren met de 
‘beaker flask’
De wijde opening van de ‘beaker fl ask’ maakt het mogelijk om visceuze 
en vaste bestanddelen eenvoudig uit te gieten. Daarbij is de binnen-
zijde van de fl ask eenvoudig te reinigen. De destillatie van schuimende 
substanties gaat eenvoudiger door het grote binnenoppervlakte van de 
cilindrische ‘beaker fl ask’. Alle onderdelen die in contact komen met 
vloeistof of damp zijn gemaakt van borosilicaatglas of PTFE.
De voordelen op een rijtje:

Eenvoudig uitnemen van het monster.• 
Extra volume geeft ruimte voor schuimvorming.• 
Eenvoudig schoon te maken.• 
Staat door vlakke bodem stevig op de labtafel.• 
Afsluitbaar met separaat deksel.• 

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Herbruikbare verpakking voor pipettips
Diamond Tips Blister Refi ll en 
Diamond Tips Reload Pack staan 
voor de slimste manier om een 
Tipack verpakking te hergebrui-
ken. Hiermee kan gegarandeerd 
schoon worden gewerkt: ieder 
Tipack rack is individueel verpakt 
en voorzien van een bescherm-
deksel voor steriele verpakking.
Bijgaand voordeel van deze 
snelste manier om een Tipack 
rack te hervullen is een reductie 
van 45 procent in het gebruik van 
plastic.
Gilson zou Gilson niet zijn als 
deze nieuwe verpakkingen ook 
niet aantrekkelijk geprijsd zijn.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com
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Metrohm introduceert de scTRACE Gold, een nieuwe sensor 
voor de voltammetrische bepaling van arseen in het water. De 
sensor is eenvoudig aan te sluiten en omdat geen voorbehan-
deling vereist is, kunnen gebruikers de meting direct starten. 
De analysetijd per monster is ongeveer 10 minuten. De detec-
tielimiet ligt ruim onder de 10 µg/l en voldoet hiermee ruim 
aan de nieuwste wetgeving die in de EU en VS is vastgelegd.
De scTRACE Gold combineert drie voor de meting benodigde 
elektroden in één sensor. Zeefdruktechnologie maakt de 
sensor zeer betaalbaar, wat betekent dat regelmatig vervan-
gen geen probleem is. Dit waarborgt betrouwbare resultaten. 
Bovendien heeft de scTRACE Gold geen onderhoud nodig.
Bijkomend voordeel van de voltammetrische analyse met de 
scTRACE Gold is de mogelijkheid om de verschillende oxida-
tietoestanden van arseen te meten, vooral de zeer giftige As 
(III) en de in mindere mate giftige As (V). De scTRACE Gold 
kan worden gebruikt met elke Metrohm voltammetrische 
meetopstelling.

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

info@metrohm.nl

Bepaling 
van arseen 
(III èn V) 
in water

Budgetvriendelijke 
automatische refractometer
De Hanon A650 refractometer meet automatisch de brekingsindex (nD) van 
vloeistoffen en massafracties van suikeroplossingen (Brix). De refractome-
ter kan dankzij een hoge resolutie CCD-detector nauwkeurig en effi ciënt 
een complete monsteranalyse uitvoeren. Daarbij geholpen door  unieke 
technologie voor signaalverwerking, analyse en processing.
Voor een nauwkeurige temperatuurregeling beschikt de A650 over een 
Peltier temperatuursysteem.  Het meetprisma is gemaakt van hoge hard-
heid saffi er glas en is uitstekend bestand tegen corrosie en krassen. De 
gebruikte LED-lampen zijn zeer helder en hebben natuurlijk een lange 
levensduur. Dankzij de zeer grote opslagcapaciteit wordt automatisch tot 
1.000 groepen aan data opgeslagen.
Het grote kleuren-touchscreen en innovatieve Windows-software-interface 
dragen bij aan de uiterst eenvoudige bediening. Via externe USB- en 
RS232-poorten kan de Hanon A650 rechtstreeks  worden aangesloten op 
een PC. De USB en SD-kaart interfaces zijn handig voor data-export en 
back-up.
De Hanon A650 is een compleet uitgevoerde automatische refractometer 
die ook budgettair gezien een echte aanrader is. 

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Buisovens
Carbolite lanceerde tijdens Analytica in 
München haar compacte horizontale 
openklapbare buisovens EST/EZS 1200 
met uitzonderlijk snelle opwarming 
en afkoeling. Hierdoor kan men in het 
laboratorium veel monsters na elkaar 
verwerken. De buisovens zijn beschikbaar 
in lengtes van 150 tot 600 mm.

Verder Scientific
www.verder-scientifi c.com

benelux@verder-scientifi c.com
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Besparen met 
biobankingbuizen
Met de nieuwe Cryo.s biobankingbuizen breidt 
Greiner Bio-One haar productenportfolio uit met 
een oplossing voor monsteropslag in geautoma-
tiseerde opslagsystemen met een hoge verwer-
kingscapaciteit. De Cryo.s biobankingbuizen zijn 
30 % minder hoog dan standaard cryobuizen, 
waardoor een geoptimaliseerd gebruik van de 
beschikbare ruimte in diepvriezers en vloeibare 
stikstoftanks mogelijk is. Hierdoor dragen Cryo.s 
biobankingbuizen bij aan substantiële besparin-
gen op energiegebruik en kosten voor appara-
tuur en onderhoud in grote opslagplaatsen voor 
biologische materialen.
De nieuwe buizen zijn beschikbaar in de volumes 
300 μl, 600 μl en 1000 μl en worden geleverd 
in automatiseringsvriendelijke cryorekken. De 
buizen zijn voorzien van schroefdoppen, die 
gemakkelijk door een dopverwijderingsmecha-
nisme kunnen worden verwijderd. Ze kunnen 
dus door geautomatiseerde apparatuur worden 
geopend en gesloten. Daarnaast staat een unieke 

gegevensmatrixcode op de buizen garant voor 
een volledige machine-ondersteunde en fou-
tenbestendige identifi catie van de afzonderlijke 
monsters. Hierdoor zijn Cryo.s biobankingbuizen 
uitermate geschikt voor de geautomatiseerde 
verwerking van grote hoeveelheden monsters.
Met een polymeer van medische kwaliteit met 
een aantoonbaar laag gehalte aan uitloogbare 
stoffen en het geoptimaliseerde ontwerp van 
de schroefdop met siliconen afdichtring zijn de 

nieuwe buizen ideaal voor langdurige opslag bij 
extreem lage temperaturen, zoals in de gasfase 
boven vloeibare stikstof. Beide onderdelen 
minimaliseren het risico van contaminatie van 
monsters of verlies van monster in de loop van 
de tijd.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info@nl.gbo.com

Heliumvrije Scion GC en GC/MS(-MS)

Alle Bruker Scion GC’s en GC/MS-MS systemen kunnen 
aangepast worden om zonder helium te kunnen werken. 
In plaats daarvan wordt met waterstof gewerkt; het beste 
alternatief voor helium. Om dit mogelijk te maken heeft 
Bruker veiligheidsfuncties geïntegreerd in het innovatieve 
ontwerp van de Scion. Zo beschikt de Scion GC/MS over 
een axiaal ontworpen ionenbron om ongewenste CI-
reacties te voorkomen, een 90 graden gebogen q0 om ruis 
te onderdrukken. Verder beschikt de Scion GC/MS over 
een turbopomp met een pompcapaciteit van 300-400 l/s. 
Dit resulteert in toonaangevende prestaties en betrouw-
baarheid.

Bruker
www.bruker.nl

govert.schroder@bruker.nl
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30 Productietechnologie

De combinatie een Miele Professional G 7825 AE reinigingsautomaat, een Elga Purelab Option demiwatersysteem met 75 liter reservoir en een Brita zuiveringsunit zorgt voor efficiënte 

reiniging van de glasplaten die de cleanroom ingaan en de touch screens die de cleanroom verlaten.
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T
ien mensen werken er, in het strak 
uitgevoerde kantoor met bijbehorende 
productiehal aan de Foeke sjoerdswei 
in leeuwarden. het gebouw is zes jaar 

geleden neergezet om op termijn ruimte te 
bieden aan 50 tot 60 man personeel, die met de 
productie van een nieuw concept zonnepanelen 
de noordelijke regio op de kaart van de high-
tech industrie moesten zetten. toen amper een 
jaar na de start de chinezen met dumpprijzen de 
zonnepaneelmarkt op hun kop zetten, was het uit 
met deze ambitie: investeerders haakten af en 
het bedrijf, dat toen aPa heette, werd aan haar 
lot overgelaten.
Waar het in 99 van de 100 gevallen in dat soort 
situaties over en uit is, lukte het aPa om over 
te schakelen naar een ander kansrijk product, 
waar kwaliteit nog wel een onderscheidende 
factor kan zijn: speciale, glazen uitvoeringen van 
touch screens. een logische stap in de ogen van 
engineer ad hendrikx: “een touch screen is in 
wezen een bijproduct van de zonnepaneelpro-
ductie. Waar een zonnepaneel is uitgevoerd met 
meerdere geleidende lagen, is een touch screen 

Hoogwaardige touch screens 
in de vaatwasser

Het in Leeuwarden gevestigde bedrijf Hummel BV maakt multitouch 
screens die volledig uit glas bestaan. Het bedrijf richt zich op het klant-
specifiek produceren van kleine series van deze kwalitatief hoogwaardige 
producten. In het onlangs verbeterde productieproces is een belang-
rijke rol weggelegd voor het reinigen van de glasplaten.

een glasplaat met één geleidende laag. Qua 
technologie en productietechniek konden we dus 
vrij gemakkelijk deze stap zetten.” het tot att 
(advanced touchscreen technology) omgedoopte 
bedrijf had echter financieel gezien te weinig 
vlees op de botten om zelfstandig te bestaan, 
en werd in 2012 overgenomen door het duitse 
hummel ag, een bedrijf dat onder meer ‘human 
machine interfaces’ hMi-systemen levert. idee 
was toen dat att, inmiddels omgedoopt tot 
hummel bv, exclusief de touch screens voor de 
hMi’s van het duitse moederbedrijf zou maken, 
maar sinds kort is besloten om die exclusiviteit 
eraf te halen. hummel b.v. kan daardoor als 
zelfstandige business-unit van hummel wereld-
wijd de touch screens afzetten. een situatie waar 
ad hendrikx en zijn collega’s blij mee zijn: “We 
kunnen ons als zelfstandig bedrijf ontwikkelen 
met op de achtergrond de zekerheid van een 
financieel sterke moeder.”

Glas-glas
Waar het gros van de touch screens is uitgevoerd 
met kunststof folies, gebruikt hummel vast glas. 

deze kwalitatief hoogwaardige 
touch screens zijn niet bedoeld 
voor de massamarkt, maar vinden 
toepassing in bijvoorbeeld machine-
interfaces, medische apparatuur, 
vending machines en display’s van 
tractoren. de standaard lever-
bare formaten zijn van 5” tot 22” 
diagonaal. het gaat om kleine, 
klantspecifieke series al dan niet 
met gelamineerde frontplaat en/
of display. “We willen ons hierbij 
ook onderscheiden door een goede 
ondersteuning. als er een probleem 
is, lossen we dat op. Met name aan 
de randen kan een touch screen 
minder goed werken. dit kunnen wij 
softwarematig verhelpen. het touch 
screen werkt volgens een capacitief 
procédé, zodat je kunt compenseren 
voor afwijkende signalen. dat maakt 
het ook mogelijk om met dikke 
frontplaten te werken (tot 10 mm), 
dat onze touch screens goed ➞
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functioneren in natte condities en met hand-
schoenen aan bediend kunnen worden.”

Veel handwerk
de productie begint bij het snijden op de ge-
wenste afmetingen van de van een geleidende 
coating voorziene glasplaten. vervolgens wordt 
op de twee glasplaten, die later op elkaar worden 
bevestigd, een patroon gelaserd, bij de één in de 
X-richting, bij de ander in de Y-richting. hierbij 
wordt de geleidende laag deels weggebrand. 
vervolgens worden de platen via een wasstap 
in de cleanroom gebracht, waar onder stofvrije 
omstandigheden zilversporen worden aange-
bracht en uitgehard, een flexibele strip wordt 
aangebracht voor de elektrische verbinding naar 
de besturing, de aansluiting wordt getest en 
de twee platen nauwkeurig op elkaar worden 
gelijmd. via dezelfde wasmachine, maar nu de 

andere kant op, verlaten de touch 
screens weer de cleanroom om te 
worden onderworpen aan een serie 
optische inspecties op krasjes, lucht-
belletjes en stofdeeltjes tussen de 
platen in.

Verbetering
de afgelopen twee jaar heeft ad 
hendrikx zich met zijn collega’s 
toegelegd op het verbeteren van 
de productie, wat geleid heeft tot 
een reductie van dertien naar acht 
afzonderlijke productiestappen. “in 
het begin is het snij-/slijpproces ver-
beterd, waardoor we voor het lase-
ren niet meer hoeven te wassen. een 
doorloopoven waar door de lange 
curing-tijd de platen vijf keer door-

heen moesten is vervangen door een batchoven 
die 50 platen tegelijk kan uitharden. hierbij staan 
de platen verticaal, waardoor ze ook tijdens dit 
proces schoon blijven. ook aan het einde is een 
belangrijke verbetering aangebracht: het hand-
matig aan elkaar lijmen van de glasplaten gaat 
nu met een unit die de lijm automatisch doseert. 
resultaat: minder lijmresten, zodat je de touch 
screens niet handmatig schoon hoeft te maken, 
maar dat aan de wasmachine kunt overlaten.”

Efficiënt reinigen
ook het reinigingsproces is onder de loep 
genomen, waarbij gezocht is naar een oplossing 
die de platen optimaal reinigt en droogt zonder 
dat dit de procesgang belemmert. hierbij is in 
samenwerking met salm en Kipp een configu-
ratie bedacht die bestaat uit een Miele Profes-
sional g 7826 ae reinigingsautomaat, een elga 

Ad Hendrikx ontwikkelde 

speciale rekken waarmee 

de glasplaten formaaton-

afhankelijk verticaal in de 

machine kunnen worden 

geplaatst. Voordeel hiervan 

is dat er geen druppels 

op het oppervlak kunnen 

indrogen.

Overzicht van de productiehal, met helemaal rechts de batchoven en links, achter hardplastic lamellen, de cleanroom.

“Door per spoelbeurt vers 
demiwater te gebruiken 
heb je geen last van 
achterblijvende
kalksporen”
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Purelab option demiwatersysteem 
met 75 liter reservoir en een brita 
zuiveringsunit. ad hendrikx tekende 
hierbij voor de ontwikkeling van 
speciale rekken waarmee de glaspla-
ten formaatonafhankelijk verticaal 
in de machine kunnen worden 
geplaatst. voordeel hiervan is dat er 
geen druppels op het oppervlak kun-
nen indrogen.
Proefondervindelijk zijn de was-, 
spoel- en droogstappen vastgesteld. 
hierbij is het uitgangspunt een 
optimaal resultaat tegen zo laag 
mogelijke kosten. ad hendrikx legt 
uit: “Met de elga-unit kunnen we 
demiwater type ii produceren, maar 
je gaat dat niet gebruiken als het 
niet nodig is. Zo kunnen we voor 
de wasstappen af met ro-water, 
type iii en voor het naspoelen met 
demiwater type ii.
ten opzichte van de oude situ-
atie, waarbij de wasmachine werd 
gebruikt uit de lijn voor de wat 
reiniging betreft minder veeleisende 

productie van zonnecellen, zijn de resultaten 
enorm verbeterd. “in de oude machine zaten 
borstels; dat wil je niet, want je wilt contact-
loos reinigen om krasvorming te vermijden. We 
werkten wel met demiwater, maar dat werd 
rondgepompt en om de zoveel tijd vervangen. 
door nu elke keer vers water te gebruiken –20 
liter per spoelbeurt–, heb je geen last van ach-

terblijvende kalksporen. bijkomende voordelen 
van de Miele reinigingsautomaat zijn dat je 
verschillende zepen kunt gebruiken en dat je de 
droogtijd en -temperatuur kunt instellen, waarbij 
je door luchtfilters ook nog eens verzekerd bent 
van schone lucht. Want ieder stofdeeltje is er één 
te veel!”

i n f O r M Ati E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Hummel
www.hummel.com

in de cleanroom wordt onder stofvrije omstandigheden een flexibele strip aangebracht voor de elektrische verbinding naar de besturing en worden de twee platen nauwkeurig op elkaar gelijmd.

De afgelopen twee jaar heeft Ad Hendrikx zich met zijn collega’s toegelegd 

op het verbeteren van de productie van de glas-glas touch screens.

■
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www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency

Veel tijd kwijt aan het handmatig verwerken van data? Registreert u analyseresultaten nog via papieren formulieren? 

Ontdek de voordelen van een papierloos laboratorium. Da Vinci Laboratory Solutions zet ze voor u op een rij:

• Sneller verwerken en rapporteren van resultaten  • Verbeteren van de effi  ciency

• Uitsluiten van fouten • Verkorten van de doorlooptijd

• Eenvoudig delen en terugvinden van gegevens • Reduceren van de operationele kosten

Door de juiste hardware, software en services te combineren, helpt Da Vinci Laboratory Solutions graag uw 

laboratorium te automatiseren. Met als uitgangspunt systeemintegratie en het digitaliseren van processen en 

methoden maken wij het mogelijk om ook binnen uw laboratorium papierloos te werken. 

Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 010-258 1870 of stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com.

@DaVinciLS

Papierloos laboratorium
wordt werkelijkheid
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Supersnel 96-kanaals 
pipetteersysteem
Met de PlateMaster is het ongelofelijk snel werken: het 
vullen van een 96-well plate gaat in minder dan 10 secon-
den. Ook het laden van 384-well plates is mogelijk zonder 
enkel probleem met dit pipetteersysteem te doen; dit kan 
in slechts vier stappen.
De Platemaster is beschikbaar in twee volumebereiken:

1 µl tot 220 µl;• 
0,5µl tot 20µl.• 

De prijs van de PlateMaster is slechts een fractie van de 
kosten van een pipeteerrobot. Hierdoor drukken ‘high-
throughput’ experimenten een stuk minder zwaar op de 
exploitatie van het lab. Ook de kosten voor training en 
programmering zijn minimaal. De handmatige 96-kanaals 
PlateMaster kan na een introductie van slechts 5 minuten 
door iedereen worden bediend. Er is geen ingewikkeld en 
tijdrovend programmeerwerk nodig als bij een pipetteer-
robot. De bediening is net zo simpel als bij een manuele 
pipet.
Zie ook de advertentie van de Platemaster in deze LabVi-
sion, op pagina 2.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com

Eenvoudig en snel 
methoden valideren
Het valideren van methoden 
is een belangrijke taak in elk 
analytisch laboratorium. Het 
systematisch nagaan of een 
meetmethode betrouwbaar en 
geschikt is voor een bepaalde 
analyse vergt veel tijd en levert 
vaak hoge uitgaven op. Zeker 
wanneer de juiste hulpmidde-
len ontbreken en het plannen, 
testen en uitvoeren van alle 
benodigde stappen worden 
uitgevoerd met ondersteuning 
van standaardapplicaties zoals 
Offi ce. Een intensief en duur 
controleproces is het gevolg.
Als oplossing biedt Da Vinci 
Laboratory Solutions de soft-
ware VALIDAT van haar partner iCD, die is ontworpen om 
ondersteuning te bieden tijdens het volledige validatieproces 
van planning, uitvoering tot en met rapportage. Dit pakket 
bespaart kostbare tijd en reduceert het risico op fouten. 
VALIDAT biedt een gevalideerd softwareontwerp op basis van 
eisen volgens GAMP5 en 21 CFR Part 11 (IQ/OQ) en is voor-
zien van diverse templates voor het opzetten van validatie-
projecten en -procedures. De speciale rapportagefunctie 
maakt het mogelijk in één keer een compleet validatierapport 
te creëren. VALIDAT voert de procedures uit via gestuurde 
workfl ows. Daarnaast beschikt het pakket over een geïnte-
greerd document management systeem, een gebruikerssys-
teem met vooraf gedefi nieerde rollen en een audit trail functie 
met e-signatures. De gevalideerde berekeningen en statistie-
ken voldoen aan de ISO/ICH/FDA normen. Dankzij de verschil-
lende interfaces is VALIDAT geschikt voor de meest gangbare 
CDS systemen zoals Empower, Chromeleon en OpenLab. 
VALIDAT is ontworpen op basis van de DIN EN ISO 9001: 2008 
en GAMP regelgeving met daarbij in gedachten de dagelijkse 
manier van werken in het laboratorium. Dit heeft geresulteerd 
in een zeer gebruikersvriendelijke oplossing die het mogelijk 
maakt methoden en workfl ows slim op te zetten en elk vorm 
van methodevalidatie sterk te vereenvoudigen. Da Vinci 
vertelt u graag meer over welke voordelen VALIDAT voor uw 
organisatie kan opleveren. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Biochemische analyzer 
voor online monitoring
Het nieuwe YSI 2900M ‘Online Monitoring & Control System’, 
met de YSI Sitini online sampler, is een belangrijke en be-
trouwbare partner voor het monitoren en de optimalisatie van 
bioprocessen. De YSI Sitini online sampler neemt automatisch 
vloeistoffen uit de bioreactor en levert de monsters direct 
aan bij de YSI 2900 Biochemie Analyzer voor een meting. 
Monstername geschiedt aseptisch door het spoelen van de 
leidingen, waar antiseptische vloeistof in blijft staan na iedere 
monstername. De YSI 2900M meet nauwkeurig, specifi ek en 
binnen 1 minuut, en is geschikt voor het bepalen van glucose, 
lactaat, glutamine, glutamaat, xylose, ethanol, methanol, 
sucrose, galactose, lactose, choline of waterstofperoxide. 
De YSI 2900M is gebaseerd op de YSI 2900 en beschikt 
daarom ook over een intuïtieve grafi sche user interface en een 
touch screen met duidelijke iconen. Hierdoor is de YSI 2900M 
zeer eenvoudig te bedienen. Geïntegreerde trainingsvideo’s 
maken het voor iedere gebruiker mogelijk om snel en effi ciënt 
met de YSI 2900M te leren werken. Data opslag is eenvoudig 
naar het netwerk of USB-stick weg te schrijven. Het systeem 
heeft aansluitingen voor RS232, Ethernet en OPC om proces-
sen te kunnen controleren.
De YSI 2900M ‘Online Monitoring & Control System’ zorgt 
voor een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor het 
automatisch uitvoeren van uw bioprocessen, zonder gevaar 
voor besmetting .

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Mobiele data-invoer met de 
LIMS App
Als onderdeel van het papierloze laboratorium biedt Da Vinci Laboratory 
Solutions een nieuwe App voor het opvragen en invoeren van resultaten in 
LIMS. De LIMS App is speciaal ontwikkeld voor de LABS/Q LIMS en 
LABS/QM SAP Middleware producten van iCD, een Duitse expert in labo-
ratorium software. De functies van de App voldoen aan alle eisen voor het 
documenteren van resultaten, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld 21 CFR Part 
11 en ISO normen. Binnen de App kunnen workfl ows opgezet worden op 
basis van standaard methoden en procedures. Met de App is het mogelijk 
om de 1D- en 2D-barcodes in te lezen voor de identifi catie van samples en 
instrumenten.  Dankzij de instrumentkoppeling worden de resultaten op 
basis van monsters of testen direct ingevoerd. Foto’s, documenten en noti-
ties worden gemakkelijk meegestuurd. Ook kan de analist op ieder tijdstip 
de werkvoorschriften raadplegen.
De App is opgezet om, na het binnenhalen van de werklijsten, los van de 

centrale server te functioneren zodat 
op iedere locatie gegevens verza-
meld kunnen worden. Zodra er weer 
verbinding is met de centrale server 
worden alle gegevens automa-
tisch gesynchroniseerd. Dankzij de 
intuïtieve opbouw van de App is het 
gebruik eenvoudig; de analist kan 
direct met de App aan de slag zonder 
eerst een intensieve training gevolgd 
te hebben.
Neem contact op met Da Vinci 
 Laboratory Solutions voor een 
demonstratie.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Bruker komt graag in contact met 
3800/3900 GC-gebruikers
De afgelopen 20 jaar hebben duizenden 3800 en 3900 GC’s laboratoria 
voorzien van analysedata. Ook in België en Nederland hebben deze 
gaschromatografen trouwe dienst bewezen. Toch is het alweer meer dan 
5 jaar geleden dat de laatste 3800 GC uit de fabriek kwam. Bruker komt 
graag met de eindgebruikers in contact in verband met het onderhoud 
van deze toestellen. 

Bruker
www.bruker.nl

govert.schroder@bruker.nl
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Analyse van additieven 
in galvanische baden
Metrohm lanceert de 894 Professional CVS, een mijlpaal in de instrumente-
le analyse voor de bepaling van organische additieven in galvanische baden. 
Applicaties zijn onder andere Brightner en Suppressor bepalingen. Met een 
hoge mate aan fl exibiliteit een nieuwe krachtige software wordt de 894 
Professional CVS de nieuwe benchmark in CVS analyses.
De 894 Professional CVS is volledig modulair van opzet zodat gebruikers 
vrijwel onbeperkte mogelijkheden hebben voor het samenstellen van de 
systeemconfi guratie. Net als een modulair systeem, kan de 894 Profes-
sional CVS op elk moment worden aangepast en/of uitgebreid met extra 
componenten zoals doseersystemen, pompen en autosamplers. Dus een 
handbediend systeem met beperkte capaciteit kan stapsgewijs opgewaar-
deerd worden tot een volledig geautomatiseerd systeem voor grote series 
monsters.
De 894 Professional CVS wordt gecontroleerd met ‘viva’, een nieuw, krach-
tig softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor de eisen van de bepaling 
van additieven in galvanische baden. De software geeft de gebruiker 
toegang tot alle operationele parameters en zorgt voor een eenvoudige 
programmering van eigen methoden. Ook ondersteunt ‘viva’ de gebruiker 
met een reeks intelligente functies voor meer gebruiksgemak en betrouw-
bare metingen. Zo controleert de software bijvoorbeeld de plausibiliteit 
van een reeks opdrachten en suggereert, indien nodig, mogelijke oplossin-
gen. Bedieningsfouten zijn vrijwel uitgesloten en er wordt indien nodig een 
suggestie gegeven voor een betere oplossing. Standaard zijn al een aantal 
methoden aanwezig die direct ingezet kunnen worden. 
Voor het beheren van de resultaten zijn vele functies aanwezig. Bijvoor-

beeld op elk moment herberekenen en aangepaste rapporten 
maken. Met de user administration worden toegangsrechten 
ingesteld en gegevens beschermd. Een client-server versie is 
beschikbaar. 

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

info@metrohm.nl

Snel vet en vocht bepalen
CEM Corporation presenteert met de FAST 
Trac Analyzer een nieuw systeem voor het snel 
en nauwkeurig bepalen van vet en vocht in 
monsters met laag vochtgehalte. Denk daarbij 
aan producten zoals snacks, droog voedsel 
voor huisdieren, zuivelpoeders en andere droge 
ingrediënten. FAST Trac kan worden toege-
past in QA/QC-laboratoria of online voor het 
continu monitoren van de kwaliteit. Hierdoor 
is het mogelijk snel aanpassingen te maken in 
ingrediënten en/of procesparameters.
FAST Trac is een tweede generatie NMR-
systeem met twee nieuwe technologieën: 
Interference-Free Moisture (IFM) technology 
en QuikPrep. IFM-technologie zorgt er voor dat 
accuraat vocht wordt bepaald in monsters met 

grote verschillen in vetconcentratie. Dit is  met 
traditionele NMR-technieken niet mogelijk.
QuikPrep is een snelle steekproeffunctie die 
de FAST Trac in staat stelt om een test te 
voltooien in slechts 2 minuten, waardoor het 
systeem snel genoeg is om te concurreren met 
NIR online systemen. Deze methode is boven-
dien nauwkeuriger dan NIR en robuuster. De 
resultaten worden niet beïnvloed door factoren 
als kleur of korrelgrootte.
FAST Trac vereist geen getrainde chemicus om 
de analyse uit te voeren. Het systeem beschikt 
over een intuïtieve, eenvoudig te gebruiken 
touch screen interface. Methoden kunnen 
worden opgezet met gebruik van slechts drie 
monsters. Hetzelfde touch screen geeft de test-

resultaten duidelijk leesbaar weer en informeert 
de gebruiker snel en adequaat of die binnen de 
specifi caties zijn. 

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ap.nl

info@beunderonde.nl
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38 high throughput screening

Ruim een jaar na de opening van het screening centre kijkt business develo-
per Steven van Helden van Pivot Park Screening Centre (PPSC) vol vertrouwen 
naar de toekomst. Met de European Lead Factory is tot 2018 werk verze-
kerd. Inmiddels zijn er ook andere samenwerkingen gestart met bedrijven en 
kennisinstellingen.

Helma Rutjes, hoofd van de afdeling assay-ontwikkeling, in het ‘open acccess’ lab.
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“We kunnen alles screenen, als het 
maar past in een microtiterplaat”

D
e imposante robotarmen die razend-
snel 1536-wells microtiterplaten van 
het ene naar het andere verwerkings-
station transporteren zijn ware blik-

vangers in de laboratoria van het in oss geves-
tigde pivot park screening centre (ppsc). bijna 
onzichtbaar daarentegen is de enorme hoeveel-
heid werk dat in diezelfde laboratoria moet wor-
den gedaan voor en na het robotgeweld om de 
screening van honderdduizenden stoffen in het 
gewenste assay tot een goed einde te brengen. 
“De robots draaien er in drie dagen zo een assay 
doorheen van een gemiddeld project voor het 
screenen van zeg 300.000 verbindingen, maar de 
doorlooptijd van een project is in de regel negen 
maanden tot een jaar”, zegt helma rutjes, hoofd 
van de afdeling assay-ontwikkeling. “het begint 
bij het aanbieden door de klant van de assay, 
die is ontwikkeld voor uitvoering op de labtafel, 
op de bench noemen wij dat. het eerste wat we 
hier doen is checken of de assay inderdaad werkt 
en of we deze richting automatisering kunnen 
doortrekken: kunnen we verder miniaturiseren, 
zodat we die in kleinere welletjes kunnen laten 
uitvoeren? simpel alles door vier delen bij de 
stap van 384-wells naar 1536-wells gaat hierbij 
niet op. De kinetiek bij enzymatische reacties 
moet helemaal opnieuw worden bekeken; bij 
cellulaire essayss moet je weer op zoek naar 
de optimale verhoudingen van de cellen. alle 
verhoudingen van de biologische reagentia staan 
wat dat betreft op losse schroeven. vervolgens 
gaan we met de robots aan de slag: het kiezen en 
inrichten van de instrumenten voor de gewenste 
assay, dan testen en valideren op kleine schaal en 
vervolgens het runnen van de assay. Daarna moet 
je nog regelmatig herbevestigen van wat je ge-

vonden hebt en worden er ook nog 
dosis-response curves gedraaid. als 
dit allemaal goed doorlopen is, zit 
je met een database van honderd-
duizenden datapunten; die moet 
worden geanalyseerd en gerappor-
teerd aan de klant.”

expertise
pivot park screening centre kon in 
2012 een vliegende start maken 
omdat het alle benodigde appara-
tuur en infrastructuur in de schoot 
kreeg geworpen van MsD, dat in 
2011 de faciliteiten voor het vroege 
onderzoek naar medicijnen in oss 
sloot. hiermee leek een einde te 
komen aan ruim 15 jaar gerobo-
tiseerde screening van potentiële 
geneesmiddelen. het voormalige 
organon startte in 1996 met een 
hts (high throughput screening) 
faciliteit voor zo’n 200.000 stoffen 
per project. in 2007 wilde de inmid-
dels nieuwe eigenaar schering-
plough deze capaciteit uitbreiden 
tot 2,5 miljoen stoffen per project 
en bestelde een nieuw te ontwik-
kelen ultra-hts robotstraat. Die is 
echter nooit door de farmaceut in 
gebruik genomen: in 2009 volgde 
de overname door MsD die twee 
jaar later de researchfaciliteiten 
sloot. De nog nooit gebruikte u-hts 
stond toen in kisten klaar om naar 
nederland verscheept te worden.
business developer steven van 

helden: “Met alleen apparatuur ben je er echter 
nog niet; minstens zo belangrijk is dat je de 
mensen hebt die er mee uit de voeten kunnen. 
We hebben wat dat betreft geluk dat de mensen 
die al voor organon de robotsystemen ontwik-
kelden nu bij ons werken; ze zijn meegegroeid 
met de ontwikkelingen en werken inmiddels met 
de vierde generatie hts-systemen. hetzelfde 
verhaal gaat trouwens ook op voor de expertise 
op het gebied van assay-ontwikkeling. De 

European Lead Factory
De European Lead Factory is een consortium 
van 7 farmaceutische, 10 biotechbedrijven en 
13 kennisinstellingen met als doel een enorme 
boost aan het vinden van nieuwe geneesmid-
delen te geven. Dit kan door publieke partners 
een industrieel onderzoeksplatform te bieden 
dat snel, op grote schaal kansrijk universitair 
onderzoek vertaalt naar hoogwaardige leads 
voor nieuwe geneesmiddelen. Tijdens de 
looptijd van het ELF project kunnen publieke 
partijen (universiteiten en SME’s) doorlopend 
hun target met bijbehorende assay voordra-
gen om binnen ELF toegelaten te worden voor 
het screeningstraject (www.europeanleadfac-
tory.eu).
Inbreng van publieke chemie-instellingen en 
bedrijven moet leiden tot uitbreiding van de 
bibliotheek met 200.000 stoffen tot een totaal 
van 500.000 verbindingen. Hierop worden in 
totaal 240 screenings uitgevoerd. De ene helft 
van de targets is ingebracht door de farma-
ceutische industrie, die ook zelf de screenings 
uitvoert. De 120 publieke targets, in te bren-
gen door Europese kennisinstellingen, zullen 
allemaal worden gescreend bij PPSC.

➞
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combinatie van beide expertises is essentieel 
voor succes: het gaat niet alleen om de techniek, 
maar je moet ook snappen wat de de achterlig-
gende biologie is.”

Grote en kleine aantallen
gestart met drie man is het personeelsbestand 
inmiddels uitgebreid naar achttien. Dat heeft al-
les te maken met het binnenhalen van een groot 
iMi project, european lead Factory (zie kader), 
waarbinnen in vijf jaar tijd 120 programma’s 
gedraaid gaan worden. “vorig jaar hebben we 
tien screenings gedraaid en daarmee kwamen we 
al boven het niveau uit van wat we op jaarbasis 
deden bij organon. voor dit jaar staan er twintig 

Alles in microtiterplaten
Het Pivot Park Screening Centre draait er zo’n 500 1536-wells microtiter-
platen per screening-project voor de European Lead Factory doorheen. Al-
les moet kloppen bij die platen; het voldoen aan de SBS-standaard is geen 
garantie voor een vlekkeloze toepassing. Helma Rutjes: “Niet elke plaat 
is hetzelfde. Hoogtes kunnen net verschillen, waardoor het stickertje net 
wel of net niet past, waardoor de reader net wel of net niet kan aflezen. De robot knijpt sommige platen gewoon fijn als 
hij ze vastpakt, omdat ze van iets minder dik plastic zijn gemaakt. Ook zijn we beducht voor batch-to-batch variatie. We 
gebruiken dus bij voorkeur kwalitatief goede en betrouwbare 384- en 1536-wells microtiterplaten, zoals bijvoorbeeld die 
van Greiner Bio-One. Ook zijn we gebaat bij een breed aanbod van varianten omdat de biologische compatibiliteit per assay 
ook goed moet zijn. De klant heeft hierin vaak het laatste woord: als die in het voortraject bepaalde platen heeft gebruikt 
en het werkt, dan kunnen wij wel weer alles gaan uitzoeken, maar in negen van de tien gevallen kom je dan weer bij exact 
hetzelfde type plaat uit. Alles luistert zeer nauw bij assay-ontwikkeling!”

screenings gepland op iedere keer 
300.000 stoffen. Dat vergt een fors 
deel van onze robot- en menscapaci-
teit”, zegt steven van helden.
pivot park screening centre is er 
echter niet alleen voor de grote 
projecten. “er is een markt voor het 
screenen van hele grote aantallen, 
maar je kunt ook screenen op klei-
nere aantallen stoffen. Zo hebben 
we een eigen stoffendatabase van 
ruim 200.000 stoffen waar klanten 
op basis van allerlei eigenschap-
pen selecties kunnen maken. Maar 
het is ook mogelijk om met een 

eigen set verbindingen aan de slag te gaan. als 
je bijvoorbeeld een startpunt hebt gevonden, 
kun je op die basis nieuwe stoffen synthetiseren 
die er op lijken; een optimaliseringsslag maken 
om de potentieel therapeutische eigenschappen 
verder te verbeteren. Die stoffen ga je vervolgens 
nauwgezetter karakteriseren door ze te testen in 
verschillende concentraties en duplo’s te draaien. 
voor dat fi jnmazige werk is het niet effi ciënt 
om de u-hts te gebruiken, maar hebben we het 
‘open access’ lab. op de vijf kleinere, geïsoleerde 
systemen kunnen klanten op onze appara-
tuur en met ondersteuning van onze expertise 
hun in-vitro experimenten uitvoeren: assay-
ontwikkeling, hts, follow-up, hit optimalisering 
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en lead-optimalisering. elk van de vijf eilanden 
is gebaseerd op gelijksoortige instrumenten en 
wordt bestuurd met dezelfde software. Klanten 
zijn heel bedreven in de biologie, maar missen 
de kennis om assay’s op te schalen. het ‘open 
access’ lab werkt drempelverlagend: er zijn geen 
investeringen nodig in dure apparatuur en gespe-
cialiseerd personeel: je kunt zo aan de slag!” 

Kruisbestuiving
pivot park screening centre vult met de 
screening-faciliteiten het gat dat is ontstaan 
doordat de farmaceutische industrie zich deels 
heeft teruggetrokken uit het traject van de 
medicijnontwikkeling en zich beperkt tot het uit-
voeren van klinische trials van vooral potentiële 
block busters. het vinden van mogelijke targets 
is al een tijdje het domein van universiteiten en 
kleine biotechbedrijven. het gebied daartussen, 
het screenen van stoffen en optimaliseren tot 
nieuwe medicijnen, is een beetje tussen wal en 
schip geraakt, reden ook voor de start van het 
eu-project european lead Factory.
Maar ook op kleinere schaal vormt screening de 
basis voor kansrijke samenwerkingsverbanden. 
“hier in het pivot park zijn meerdere bedrijven 
gevestigd die actief zijn in andere delen van het 
ontwikkeltraject. Door elkaar te helpen, expertise 
ter beschikking te stellen, kan je een flinke boost 
geven aan de ontwikkelingen. Zo hebben we een 
samenwerking met ntrc (national translational 
research centre) dat zich toelegt op het vertalen 
van ideeën van universitaire onderzoeksgroepen 

in assay’s. Die willen die assay’s op 
hun beurt weer kunnen laten scree-
nen, valideren en optimaliseren. 
Door met ons samen te werken zijn 
ze in staat om die service ook voor 
grotere bibliotheken aan te bieden, 
wat hun dienst weer aantrekkelijker 
voor de klant maakt”, aldus steven 
van helden.

Medicijnontwikkeling
Waar de samenwerking met de 
meeste klanten zich beperkt tot 
een deel van de keten, heeft het 
cDDi alle benodigde expertise en 
technieken in huis om van ‘drug tar-
gets’ tot kandidaat geneesmiddelen 
tegen kanker te komen. het cDDi 
(‘cancer Drug Discovery initiative’) 
is opgericht door het antoni van 
leeuwenhoek/nederlands Kanker 
instituut, het leids instituut voor 
de chemie (lic) van de universiteit 
leiden en het pivot park screening 
centre. De ambitie van het cDDi 
is om in een periode van drie jaar 
twee zogeheten ‘lead series’ te 
ontdekken, die de potentie hebben 
om een kandidaat geneesmiddel 
op te leveren. avl/nKi zorgt hierbij 
voor het selecteren van relevante 
anti-kanker targets en het ontwik-
kelen van de assay’s. bij ppsc vindt 

opschaling van de assay plaats en worden met 
behulp van de bibliotheek van meer dan 200.000 
verschillende stoffen hits geselecteerd op basis 
van hun anti-kanker werking in de betreffende 
assay. De chemici van het lic zorgen vervolgens 
voor optimalisering, waarna de beste kandidaten 
bij het nKi zullen worden getest op effectiviteit 
en veiligheid in diermodellen. 

In vivo
helma rutjes ziet bij het ontwikkelen van de 
assay’s de trend naar informatie over complete 
systemen. “Dat vertaalt zich in meer cellulaire as-
say’s in plaats van enzymatische. een stap verder 
is het screenen van hele organismen. Daar-
aan werken we in het ‘open access’ lab samen 
met onderzoekers van de han, de hogeschool 
arnhem nijmegen. Zij zijn in staat om 1 mm 
kleine wormpjes, de C. elegans nematode, in 
een microtiterplaat te krijgen en daar metingen 
aan te verrichten. C. elegans is een ongewerveld 
modelorganisme waarvan het genoom sterk 
lijkt op dat van gewervelde proefdieren zoals 
muizen en ratten. De rondworm, die volgens 
de Wet op de Dierproeven geen proefdier is en 
daarom bruikbaar is in lead finding studies, is 
doorzichtig waardoor onderzoekseffecten op alle 
orgaansystemen zichtbaar zijn. Je kunt gebruik 
maken van verschillende stammen met ieder een 
andere fluorescerende marker, die je individueel 
kunt meten.  om tot betrouwbare, gedetail-
leerde informatie te komen is het wel zaak om de 
experimenten in een geautomatiseerd systeem 
op te schalen. vanuit onze expertise om assay’s 
op te schalen werken we samen met de han aan 
de ontwikkeling van een screenmethode voor het 
hele organisme. als dat lukt –de eerste resultaten 
zijn bemoedigend– ben je in staat om al in de 
vroegste ontwikkelfase mogelijke medicijninno-
vaties beter op hun slagingskans te beoordelen, 
bijvoorbeeld door het uitsluiten van toxische ef-
fecten. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar 
levert ook minder proefdiergebruik op!”

Het u-HTS systeem bestaat uit drie robotarmen (pods) die 

door een lopende band met elkaar zijn verbonden. Samen 

vormen ze één circuit voor de geautomatiseerde high-

throughput screening van maximaal 2,5 miljoen stoffen. 

Iedere pod bestaat uit een centrale robotarm waaromheen 

negen tot twaalf verrijdbare kasten met instrumenten/

werkstations zijn verzameld. Deze staan op mobiele cards 

waardoor het HTS-systeem flexibel kan worden ingericht. 

De eerste pod is voor het prepareren van de microtiter-

platen en het met behulp van akoestische druppelvorming 

vullen van de wells met de verbindingen uit de stoffen-

database. In de volgende pod worden afhankelijk van de 

assay biologische reagentia toegevoegd en vindt incubatie 

plaats. In de laatste pod vindt onder meer het uitlezen van 

de resultaten plaats. Hiervoor is een keur aan detectietech-

nieken beschikbaar, zoals fluorescentie, bioluminescentie, 

absorptie of fluorescentiepolarisatie.

I n f o R M aTI e

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Pivot Park Screening Centre
www.pivotparkscreeningcentre.com

■
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Microscopie en microplaat 
detectie in één
Cytation 3 is een cell imaging multi-mode microplaat reader die geau-
tomatiseerde digitale microscopie en conventionele microplaat detectie 
combineert. dit unieke ontwerp maakt het mogelijk onder geconditioneer-
de omstandigheden beelden te creëren met maximaal 60 keer vergroting. 
led-excitatie in combinatie met excitatie filtercubes en hoogwaardige 
objectieven maken life cell imaging in 96 wells platen nu volledig geauto-
matiseerd. 
Cytation 3 is uitgerust met biotek’s gepatenteerde hybrid technology. een 
hooggevoelige, op filters gebaseerde, fluorescentiedetectie en flexibele op 
monochromator gebaseerde optiek zorgen voor  ongeëvenaarde gevoelig-
heid, veelzijdigheid en prestaties. 
Functies zoals temperatuurregeling tot 45 °C, Co2/o2 gas controle, orbitaal 
schudden en volledige ondersteuning voor time-lapse studies met bioTek’s 
Gen5 software brengen het beste naar voren uit moderne cell based as-
say’s.
Cytation 3 is onderscheiden met de 2013 selectscience drug discovery 
Product of the Year award en de 2013 miprec new Product innovation 
award. Tevens is deze reader finalist in de 2014 edison award competitie.

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ls.nl

info@beunderonde.nl

Gelijktijdige meting van 
deeltjesgrootte en -vorm
de Camsizer P4 van retsch Technology is het resultaat van de 
consequente doorontwikkeling van de Camsizer. dit instru-
ment kan gelijktijdig deeltjesgrootte en -vorm meten.
met behulp van het unieke, gepatenteerde, twee-camera-
systeem, is het nu mogelijk om vrij stromende granulaten en 
poeders nog beter te analyseren, met een betere resolutie:

snellere hard- en software maken het mogelijk meer •	
deeltjes per seconde te verwerken en meer informatie per 
deeltje te registreren.
door de hogere resolutie is er een breder meetbereik: van •	
20 μm tot 30 mm.
nieuwe rapportage-mogelijkheden van de meetresulta-•	
ten met afbeeldingsdatabank en 3d-plots voorzien in een 
betere duiding van de analyse.

Verder Scientific
www.verder-scientific.com

benelux@verder-scientific.com

Alle Bioscience producten binnen handbereik
de nieuwe Greiner bio-one catalogus 2014/15 is 
uit met een helder en totaaloverzicht van de bi-
oscience producten, die gerangschikt zijn per dis-
cipline. naast een index op artikelnummer en op 
alfabet bevat de catalogus heldere en duidelijke 
uitleg over welk product voor welke toepassing 
het meest geschikt is. de nieuwe catalogus is dan 
ook heel goed als naslagwerk te gebruiken. naast 
bestellen uiteraard, waarbij in de regel artikelen, 
die bijna allemaal uit voorraad kunnen worden 
geleverd, binnen twee dagen worden bezorgd.
bestellen van de catalogus kan via uw eigen 
bestelsysteem of via de website: www.gbonl-

webshop.com. Wilt uw collega ook een catalogus 
ontvangen? stuur dan de volledige adresgege-
vens naar info@nl.gbo.com onder vermelding 
van: Catalogus 2014-15. de catalogus is ook 
online, als PdF-bestand, te raadplegen. Ga 
daarvoor naar de website www.gbonlwebshop.
com en kijk bij Producten/Product Catalogus. 
de catalogus is online doorbladerbaar en kan 
worden gedownload.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info@nl.gbo.com
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NofaLab blijft groeien in
voedingsmiddelenanalyse

De wereldwijde handel in en transport van voedingsmiddelen heeft 
het in de Rotterdamse haven gevestigde NofaLab geen windeieren 
gelegd. Het bedrijf, dat in april 2014 haar tienjarige jubileum 
vierde, kende de afgelopen jaren een forse toename in het aan-
tal geanalyseerde monsters. Om de bijkomende groei in personeel 
en apparatuur een plek te geven, is een deel van het lab honderd 
meter verderop ondergebracht in een nieuw gebouwd laboratorium.

H
et zou een vraag kunnen zijn in een 
cursus labmanagement: het lab 
wordt te klein, en even verderop kan 
er nieuwbouw worden gerealiseerd. 

Wie mag er naar de nieuwbouw? De afdeling 
chromatografi e, met in het oog springende 

analyses als pesticiden, dioxines en PAK’s op 
peperdure apparatuur als LC- en GC-Ms/Ms? 
of de afdeling chemie waar klassiek-chemische 
analyses plaatsvinden op parameters als kleur, 
smaak, vlampunt, stikstof- en vezelgehalte? 
Menig cursist, zo niet iedereen, zal gaan voor de 

chromatografi e: daar maak je de 
blits mee, dat is belangrijk.
Zo niet bij Nofalab, dat daadwer-
kelijk voor deze keuze stond en 
besloot chemie samen met monster-
voorbereiding onder te brengen in 
de nieuwbouw. Een pragmatische 
keuze, zo blijkt uit de motivatie van 
Wim broer, manager science and 
Development bij de op een steen-
worp van allesheffer Mammoet 
gevestigde specialist op het gebied 
van bemonstering en analyse van 
voedingsmiddelen en diervoeders: 
“Gevoelige detectie-apparatuur als 
hoge resolutie massaspectrometers 
of Ms/Ms pak je niet zo maar op. 
bovendien moet je op de nieuwe 
plek ook nog eens uitgebreid herva-
lideren. Dat is nogal een heisa. Heel 
anders dan bij de klassiek-chemische 
analyse-apparatuur: die pak je op, 
zet het neer op de nieuwe plek en 
het werkt. En of je het nu links- of 
rechtsom doet, het resultaat blijft 
hetzelfde: ruimte. Niet alleen in de 
nieuwbouw, maar ook in het oude 
gedeelte, waar we de chromatogra-
fi e nu ruimer kunnen opzetten, wat 
kunnen re-modellen.”
De nieuwbouw was hard nodig. 
in de vier jaar dat Wim broer bij 
NofaLab werkt heeft hij het aantal 
monsters zien groeien van 10.000 
per jaar naar meer dan 50.000. En 
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plek ook nog eens uitgebreid herva-
lideren. Dat is nogal een heisa. Heel 
anders dan bij de klassiek-chemische 
analyse-apparatuur: die pak je op, 
zet het neer op de nieuwe plek en 
het werkt. En of je het nu links- of 
rechtsom doet, het resultaat blijft 
hetzelfde: ruimte. Niet alleen in de 
nieuwbouw, maar ook in het oude 
gedeelte, waar we de chromatogra-
fi e nu ruimer kunnen opzetten, wat 
kunnen re-modellen.”
De nieuwbouw was hard nodig. 
in de vier jaar dat Wim broer bij 
NofaLab werkt heeft hij het aantal 
monsters zien groeien van 10.000 
per jaar naar meer dan 50.000. En 

Labs in de Oekraïne
NofaLab heeft sinds enkele jaren op drie plaatsen in de Oekraïne laboratoria voor de analyse van zonnebloem-
olie, dat in grote hoeveelheden wordt geëxporteerd. Omdat er nogal eens wat mis was met de kwaliteit van die 
zonnebloemolie eist de EU sinds vijf jaar dat alle tanks door een onafhankelijk lab worden gecontroleerd op 
minerale olie. Lokale laboratoria konden hierin niet voorzien, vandaar het initiatief van NofaLab. In elk van de 
drie vestigingen werken acht tot tien mensen, die naast minerale olie ook analyseren op vetzuursamenstelling 
en vochtgehalte. Ook wordt voorzien in uitbreiding van het pakket met granen en GMO’s.
Wim Broer reist regelmatig af naar de omgeving van Mykolajiv, in het zuiden van de Oekraïne, om de analisten 
te begeleiden. Leuk en dankbaar werk: “Ze zijn heel goed opgeleid; heel slim. Maar tijdens hun studie hebben ze 
nooit een apparaat gezien of in handen gehad. Ze weten alles over organische chemie en GC, maar hoe dat werkt 
in de praktijk dat moeten we ze bijbrengen. Ze leren snel; werken schoon en netjes. Ze zijn ook heel secuur, soms 
te secuur! Ze willen bijvoorbeeld alles tot op vier cijfers achter de komma afwegen, terwijl je weet dat die vierde de-
cimaal er bij een monster van een paar gram niet echt toe doet. Daarin moeten we ze nog een beetje opvoeden.”
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die groei zit er nog steeds in. Een verklaring 
hiervoor ziet hij niet zozeer in de vergroting van 
het marktaandeel –klanten zijn vaak heel trouw 
aan een lab– als wel aan strakkere regelgeving 
waardoor er meer wordt gemonitord en klanten 
meer monsters opsturen. Wat ook meespeelt 
zijn incidenten als dioxines in eieren: “het spoor 
naar de bron van de dioxine leidde naar bepaalde 
vetzuren die in kippenvoer worden gebruikt. Dat 
leidt dan tot een intensievere controle op dat 
soort voedingsproducten, met als direct gevolg 
meer monsters.”

Breder analysepakket
Een andere bepalende factor in de monstergroei 
is de verbreding van het analysepakket. “Toen 
eigenaar-directeur Edwin van Twist tien jaar 
geleden met vijf anderen NofaLab startte, lag de 

focus op de analyse van mycotoxines in pinda’s. 
Die is uitgebreid naar andere producten en van 
lieverlede zijn we alles gaan testen dat door 
schimmels besmet kan raken en mycotoxines pro-
duceert. Een volgende uitbreiding was de analyses 
op eetbare oliën, eerst vooral QC maar later ook 
op contaminanten, waarbij we in de pesticides 
en dioxines zijn gerold. Die oliën worden deels 
ook gebruikt als grondstof voor biodiesel, een 
groeimarkt waarin we inmiddels ook actief zijn. 
Zo zijn we door een bijna natuurlijk proces van het 
inkoppen van kansen gegroeid van vijf mensen in 
het begin naar een organisatie van meer dan 30 
laboratoriummedewerlers anno nu.”Een slimme 
zet vanuit de holding, de NofaGroup (zie kader), 
was de oprichting van een eigen survey-bedrijf 
dat zich bezighoudt met de monstername op zee-
schepen en in tanks. “Als je dat laat doen door een 

extern survey-bedrijf, moet je maar 
afwachten of de monsters daadwer-
kelijk naar je toekomen; in ons geval 
hebben we die garantie wel.”

Sneller analyseren
Als de monsters eenmaal in het lab 
zijn, is het de intentie om voor alle 
analyses –ook voor pesticiden en 
dioxines– binnen 24 uur een resul-
taat te kunnen rapporteren; voor 
spoedleveranties zelfs binnen een 
paar uur. “De druk voor onze klan-
ten wordt wat dat betreft steeds 
groter. Een schip wil natuurlijk zo 
snel mogelijk lossen. Maar de druk 
verplaatst zich naar de opslagtanks. 
Tankcapaciteit op het land 

Niki Troost is één van de 

twee analisten die werkt op 

de afdeling monstervoor-

bereiding. Hij maalt hier 

een monster met de recent 

aangeschafte Retsch ZM 

200 ultracentrifugaalmolen 

van Verder Scientific.
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wordt uit kostenoverwegingen zo laag mogelijk 
gehouden, wat betekent dat de inhoud zo snel 
mogelijk verder moet worden vervoerd. Dat 
heeft tot gevolg dat niet alleen de QC-resultaten 
snel duidelijk moeten zijn, maar dat ook even-
tuele verontreiniging met dioxines of pesticiden 
bekend moet zijn. vijf jaar geleden kon dat zo 
twee of zelfs drie weken duren; toen konden we 
het kunstje al binnen drie dagen. Tegenwoordig, 
door optimalisering van de logistiek en robuuste, 
snelle methoden leveren we deze analyseresulta-
ten binnen een dag”, aldus Wim broer.

Methode-ontwikkeling
Gros van het werk van de manager science and 
Development is het ontwikkelen van nieuwe me-
thoden, bestaande analyses onder de loep nemen 
om te kijken of er nog wat te winnen is, effici-
ency slagen maken in de monsterstroom. “ik ben 
betrokken bij alle processen die in het lab lopen, 
van het semiwetenschappelijk opzetten van een 
analytisch methode tot organisatorische zaken als 
de inzet van een nieuwe LiMs. Het leuke hierbij is 
dat je door de groei van het bedrijf ook alle ruimte 
krijgt om niet alleen jezelf te ontwikkelen, maar 
ook het lab. Neem bijvoorbeeld de analyse van 
pesticiden. Toen ik hier vier jaar geleden begon, 
werd een GC-Ms/Ms gebruikt voor de analyse van 
60 pesticiden. Een jaar later zijn we begonnen met 
LC-Ms/Ms, en inmiddels hebben we drie van die 
opstellingen staan, waarmee we kwantitatief zo’n 
450 verschillende pesticiden kunnen bepalen.”
Dat gaat ook nog eens razendsnel. Waar de 
capaciteit qua pesticidenanalyses aanvankelijk 

op drie per dag lag, kunnen er nu 
gemakkelijk dertig monsters op 
een dag worden geanalyseerd. 
Wim broer maakt hierbij wel de 
aantekening dat die snelheid is ge-
baseerd op negatieve testen, dat er 
niets vreemds in zit. is dat wel het 
geval dan zal de klant altijd om een 
bevestiging vragen, een hertest, 
en dan ben je meer tijd kwijt. in 
het geval van de pesticiden is dat 
een paar uur: als we iets positiefs 
zien, zetten we vaak al direct een 
heranalyse in, want de klant gaat 
daar zeker naar vragen, en dan heb 
je weer wat tijd gewonnen. Het ver-
haal is anders bij microbiologische 
analyses, die we dankzij PCR- en 
ELisA-gebaseerde sneltesten ook 
snel kunnen rapporteren. Maar bij 
een positieve test moet je beves-
tigen met een klassieke kweek, en 
dan ben je zo vijf, zes dagen kwijt. ”

Monstervoorbewerking
De robuustheid van de methode voor de analyse 
voor de grote verscheidenheid aan pesticiden zit 
hem ook in de monstervoorbewerking. “We heb-
ben veel effort gestoken in het matrix-onafhan-
kelijk extraheren. Als dat mogelijk is, kan je na-
melijk ook matrix-onafhankelijk analyseren. Hoe 
minder variaties je in de extracties hebt, des te 
gemakkelijker het wordt bij de analyse. inmiddels 
hebben we een dusdanig robuuste methode dat 
het niet zoveel uitmaakt of het nu een vetzuur is 
of een gemberpoeder of een zonnebloemolie.
sowieso had de analytisch chemicus Wim broer 
de monstervoorbewerking al in het vizier. “op 
een bepaald moment was er wat spreiding in de 
resultaten. ik kon herleiden dat het te maken had 
met de homogeniteit van het monster. soms wer-
den bepaalde pesticiden helemaal niet gevonden 
omdat het monster niet goed gemalen was. Dat 
gebeurde dan maar tot deeltjes van 4 of 5 mm, 
terwijl deeltjes van 0,5 tot 2 mm gewenst zijn. 
Je moet dan wel wat missiewerk verrichten: de 
focus bij velen ligt op die prachtige LC-Ms/Ms en 

Honderden van dit soort potjes geven de enorme verschei-

denheid aan monsters aan die NofaLab verwerkt.

Wim Broer, manager Science and Development bij NofaLab.
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GC-Ms/Ms, maar dan zeg ik: wat 
daar voor gebeurt is misschien nog 
wel belangrijker; is in ieder geval 
bepalend voor je resultaten. Als dat 
bagger is, kun je de meest prachtige 
apparatuur hebben, maar je resulta-
ten zijn waardeloos. Dat wordt vaak 
vergeten.”
Het proces blijft broer fascineren. 
“We werken met monsters van 1 
kilo tot soms wel 20 kilo. voor de 
pesticidenanalyse heb je daar maar 
1 gram van nodig, maar die ene 
gram moet wel alles zeggen over 
de kilo’s die we binnen hebben 
gekregen; kilo’s die op hun beurt 
ook weer alles zeggen over de hele 
lading.”
bij de afdeling monstervoorberei-
ding in het nieuwe laboratoriumge-
deelte worden de binnenkomende 
monsters eerst gesplitst tot deel-
monsters van 100 gram. Die 100 

gram wordt dan vermalen tot 0,5 mm tot 2 mm 
deeltjes (afhankelijk van de analyse). Daar kun-
nen verschillende molens voor worden gebruikt. 
voor harde producten als kurkuma en nootmus-
kaat is dat een kruisslagmolen. in het geval van 
olierijke producten komt er een recent bij verder 
scientifi c aangeschafte centrifugaalmolen aan te 
pas waarbij de messen het monster tegen de zeef 
aandrukken om de deeltjes uiteindelijk naar de 
gewenste grootte te brengen. bij monsters die 
voor meer dan de helft uit olie bestaan, bijvoor-
beeld lijnzaad- en raapolie, wordt er vast Co

2
 

aan het monster toegevoegd. Hierdoor krijg je 
vastere deeltjes, die het malen vergemakkelijken 
en ook nog eens vermijden dat de zeef verstopt 
raakt met olie en vet.
ook bij deze maalprocessen moet je analy-
tisch blijven denken; de processen begrijpen 
en anticiperen op wat er fout kan gaan. “voor 
de analyse van zware metalen is het belangrijk 
dat het binnenwerk van de molen de metalen 
niet contamineert. Roestvrijstaal is dan geen 
optie, want dan heb je last van koper, vanadium, 

chroom. Gietijzer zou kunnen, maar dat slijt. 
Wij hebben gekozen voor titaan. Weliswaar ook 
een zwaar metaal, maar dat hoef je zelden tot 
nooit te bepalen, dus daar heb je geen last van. 
ook moet je je afvragen of het monster wel het 
monster blijft. Wordt bijvoorbeeld het binnen-
werk niet te heet, waardoor een aantal stoffen 
vervliegt, of gaat oxideren? En kan je de vaart 
er in houden? is een molen gemakkelijk schoon 
te maken; heb je verschillende sets van messen 
en zeef, zodat je tijdens het wassen wel doorkan 
met het volgende monster? Allemaal vragen, die 
je van tevoren moet stellen, zodat je weet wat er 
gaat gebeuren.”

I N F O R M ATI E

Verder Scientific
www.verder-scientifi c.com

Nofalab
www.nofalab.nl

De afdeling chemische analyse in het nieuwe laboratoriumgebouw heeft een ruime, lichte werkplek. Opval-

lend zijn de zuurkasten die centraal in de afdeling zijn geplaatst en de 1 meter brede tafels.
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De afdeling chemische analyse in het nieuwe laboratoriumgebouw heeft een ruime, lichte werkplek. Opval-

NofaGroup Holding N.V.
Nofalab maakt deel uit van de NofaGroup 
Holding N.V., die met een totaal van 100 me-
dewerkers verder de volgende vier bedrijven 
omvat:

NofaSurvey, dat er door inspectie en con-• 
trole voor zorgt dat het schoonmaken van 
scheepsruimen en tanks efficiënt en zorg-
vuldig gebeurt. 
Dr Buschmeyer is gespecialiseerd in kwa-• 
liteitsinspecties van voedsel, bijvoorbeeld 
eetbare oliën, granen, vetten en andere be-
derfelijke waren.
NofaMarsac controleert besloten op veilig-• 
heid in het kader van de arbowet, bijvoor-
beeld door gasmetingen bij het schoon-
maken of repareren van tanks. Ook bij 
reddingsoperaties en strandingen wordt dit 
bedrijf gevraagd om de veiligheid van de 
werkomgeving te beoordelen.
NofaLogics regelt voor klanten de complete • 
logistiek inclusief douanezaken en inkla-
ring, vanaf het lossen van de lading tot 
transport naar de eindbestemming.

140415 LV22 artikelen.indd   47 23-04-2014   15:35:09



At
 y

o
u

r
 s

er
v

ic
e

48

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

Na afloop van het aankoopproces beging het 
er bij nieuwe meetapparatuur pas echt om te 
spannen: hoe kan je garanderen dat de gepro-
duceerde data ook daadwerkelijk kloppen? 
Door toepassing van IQ-OQ-PQ validatie onder-
vang je alle onzekerheid op drie niveaus: op 
het gebied van de installatie, de prestaties en 
de werking in de praktijk.

Wanneer een laboratorium overgaat tot aan-
schaf van een nieuw meetsysteem gaat er het 
nodige aan vooraf. Waar voorheen de telefoon 
werd gepakt, mogelijke leveranciers werden 
gebeld en brochures werden verzameld is nu 
het internet een belangrijke bron van infor-
matie. Na het internet vooronderzoek worden 
twee of drie leveranciers uitgenodigd voor een 
gedetailleerd gesprek, vaak resulterend in een 
on-site demonstratie van een systeem. Uitein-
delijk wordt de inkoopafdeling erbij betrok-
ken en na een prijsonderhandeling staat een 
aantal weken later het nieuwe systeem op een 
mooie plaats in het laboratorium.

De nieuwe aankoop wordt geïnstalleerd door 
een product specialist waarna de gebruikers 
een uitvoerige training krijgen. Het dagelijkse 
gebruik van het nieuwe meetinstrument kan 
beginnen. Met de door de fabrikant bijgele-
verde software wordt data gegenereerd en met 
behulp van controles en ijklijnen worden de 
definitieve einduitslagen berekend. Die bere-
kende meetwaardes hebben gevolgen voor een 
productieproces; laten een arts eventueel een 

medicijnvoorschriften voor een patiënt aan-
passen of hebben invloed op onderzoek naar 
een nieuw geneesmiddel bij een farmaceutisch 
bedrijf.
Maar, weten we wel zeker dat de uitslagen 
betrouwbaar zijn? Weten we wel zeker dat bij 
het uitvoeren van dezelfde methode er in de 
loop der tijd geen verschillen optreden? Hoe 
weten we dat de optiek nog schoon is? Is onze 
positieve controle nog wel goed? Blijft het sys-
teem wel binnen specificaties? Het antwoord 
op deze vragen is eenvoudig: validatie door 
middel van IQ-OQ-PQ.

IQ-OQ-PQ validatie
De IQ van IQ-OQ-PQ validatie staat voor ‘Instal-
lation Qualification’ en gaat puur over een 
correcte plaatsing van het systeem in het labo-
ratorium. Heeft de klant alles ontvangen wat 
hij heeft besteld; zijn alle accessoires geleverd; 
staat het systeem op een goede plek op het lab 
(is het niet te warm of te vochtig); is de aange-
sloten computer krachtig genoeg en is er een 
juiste versie van de software geïnstalleerd. Een 
IQ is éénmalig en toont een juiste levering en 
opstelling aan.

De volgende fase is ‘Operational Qualification’ 
(OQ): het door middel van een door de produ-
cent aangegeven methode controleren of het 
systeem binnen specificaties is. De verkregen 
uitslagen worden geprint, gedateerd, onderte-
kend en opgeslagen in een logboek. OQ geeft 
inzage in een juiste werking van het meetin-

Drietraps validatie IQ-OQ-PQ 
als waarborg voor betrouwbaar 
werkende meetapparatuur
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strument en bewijst dat een gespecificeerde 
gevoeligheid wordt gehaald. OQ wordt op 
verzoek van een laboratorium één of meerdere 
keren per jaar uitgevoerd. OQ betekent: het 
systeem is in orde en we hebben het bewezen. 
Maar zijn we er dan? Kunnen we nu gerust 
met onze uitslagen het productieproces aan-
passen?

Proof of the pudding
Met IQ hebben we bewezen dat het juiste 
systeem is opgesteld: alle accessoires er zijn; 
de juiste PC is aangesloten. Kortom, het instru-
ment werkt naar behoren. Met OQ hebben we 
bewezen dat de gespecificeerde gevoeligheid 
wordt gehaald, een detector schoon is en het 
systeem voldoet aan alle door de fabrikant 
gestelde eisen.
Nu moet nog worden aangetoond dat het 
systeem in de dagelijkse praktijk, met echte 
monsters goed werkt. Dit kan aan de hand van 
‘Performance Qualification’ (PQ). Met dit zeer 
belangrijke onderdeel van het hele validatie-
proces bewijzen we onder andere dat de door 
het laboratorium vereiste methode geschikt is 

voor het meetsysteem.
Om een voorbeeld te geven: de fabrieksspecifi-
catie geeft een ondergrens van 4 ppm voor de 
gevoeligheid. Die ondergrens wordt met OQ 
bewezen en het systeem is dus gevalideerd. 
Echter, wanneer het laboratorium een meet-
methode wil uitvoeren en een gevoeligheid 
verwacht van 2 ppm, komt dit niet overeen en 
is het meetsysteem niet gevalideerd voor die 
methode.

De PQ betreft de gedocumenteerde verificatie 
dat het systeem, onder normale productieom-
standigheden, de verwachte data produceert 
volgens gespecificeerde eisen. Deze eisen zijn 
vastgelegd in de User Requirement Specificatie 
(URS). De belangrijkste eisen zijn:

Proces duidelijk documenteren.•	
Regelmatig valideren en het bewijs daarvan •	
schriftelijk vastleggen in een logboek.
Bewijzen dat een methode stabiel blijft in •	
de tijd en dat schriftelijk vastleggen.
Vastleggen dat de methode binnen vooraf •	
gestelde marges ligt.
Vastleggen dat de gebruikte kalibratieme-•	

thode correct is.
Vastleggen dat gebruikte reagentia, pipet-•	
ten en andere hulpmiddelen binnen speci-
ficaties zijn, gevalideerd zijn en binnen de 
uiterste houdbaarheidsdatum zijn.
Vastleggen hoe vaak preventief onderhoud •	
moet plaatsvinden.

Conclusie
Meetinstrumenten moeten er op gericht zijn 
betrouwbare output te leveren. Dit is mede 
afhankelijk van menselijke factoren, gebruikte 
materialen, omgevingsvariabelen en appa-
raatinstellingen. Met een IQ-OQ-PQ validatie 
kan men deze output waarborgen. Met andere 
woorden, men kan met zekerheid stellen dat 
de verkregen data juist zijn en nog belangrij-
ker, juist blijven.

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Hoe goed en betrouwbaar 

de apparatuur ook is, met 

IQ-OQ-PQ validatie kan je 

ook daadwerkelijk borgen 

dat de verkregen data ook in 

jouw laboratorium juist zijn 

en juist blijven.
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Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Veel analyseren, weinig betalen
De uitstekende Multi N/C 2100s analyzer van het Duitse 
Analytik Jena is uitgerust met een multi-channel NDIR Co2-
detector en ChD detector voor Nox. Door de directe injectie-
methode is het systeem onderhoudsarm en zeer geschikt voor 
monsters met deeltjes.

het is mogelijk om TC, ToC (diff), 
TIC, NpoC en TNb te bepalen. Bij de 
bepaling van NpoC kan het monster 
automatisch worden aangezuurd en 
gepurged. het systeem is voorzien 
van een compacte autosampler met 
60 posities voor 8 ml vials.
U kunt dit systeem tijdelijk erg 
voordelig aanschaffen voor een 
speciale prijs van € 19.690 (exclu-
sief BTW).

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Inruilpremie Rotavapor

Uw BÜChI rotatieverdamper is u altijd trouw van dienst. om 
langdurige stilstand te vermijden, is een snelle beschikbaar-
heid van reserve-onderdelen een essentieel criterium bij de 
keuze van rotatieverdampers van BÜChI.
De continue ontwikkeling en verbetering van deze apparatuur 
heeft er toe geleid dat de huidige Rotavapor technisch gezien 
geavanceerder is dan de oudere generaties rotatieverdam-

pers. Dit heeft als consequentie dat per 1 ja-
nuari 2014 een allesomvattende beschik-
baarheid van reserve-onderdelen, met 
name elektronica, niet meer kan worden 
gegarandeerd voor de oudere productty-
pen R, Re, R-114, -124, -134 en -144.
om de overgang naar een nieuwe rota-
tieverdamper te vergemakkelijken, biedt 

BÜChI een aantrekkelijke kortings-
premie. Gebruik tot 1 juli 2014 

bij de aanschaf van een 
nieuwe BÜCHI rota-
tieverdamper uw per-
soonlijke inruilpremie 
van € 300 voor uw oude 
apparaat.

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Panasonic ruimt op
Bij de afsluiting van het boekjaar op 1 april 
maakt panasonic het magazijn weer op orde. en 
dat is  goed nieuws voor de lezers van LabVision, 
die op zoek zijn naar incubatoren, koelkasten of 
vriezers tegen een zacht prijsje.
Panasonic biedt de showroom-, leen- en demo-
apparaten aan met een korting van 50 % op 
de list prijs. sommige apparaten hebben lichte 
gebruiksschade, maar geen enkele schade is van 
invloed op de juiste werking. panasonic levert 
deze apparaten dan ook met volledige garantie.
Informeer snel naar de speciale actieprijs en 
bestel de gewenste apparaten direct, want 
reserveren is er niet bij (met uitzondering van de 
apparaten die nu nog verhuurd worden) en op is op.

Panasonic Biomedical sales
Biomedical.nl@eu.panasonic.com

Type Model

Incubator MCO 19M

Incubator MCO-19M

Vriezer MDF-U334

Vriezer MDF 394

Vriezer MDF-1156-PE

Vriezer MDF-U700VX

Vriezer MDF U731M

Vriezer MDF U731M

Incubator MIR 162

Koelkast MPR-215F-PE

Koelkast MPR-215F-PE

Koelkast MPR-721-PE
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20% korting op  
biocide standaarden

Da Vinci Laboratory solutions biedt een nieuw 
assortiment aan van accustandard: de Biociden 
standaarden die speciaal ontwikkeld zijn voor 
de controle van virussen, bacteriën, schimmels, 
insecten en dieren. Volgens de eU-verordening 
528/2012 (eU BpR) zijn de biocide standaarden 
gegroepeerd in vier klassen:

ontsmettingsmiddelen en algemene biociden.•	
Conserveringsmiddelen.•	
ongediertebestrijding.•	
andere biociden.•	

De nieuwe Biocide catalogus van accustandard 
geeft meer informatie over deze standaarden. 
Om u voordelig kennis te laten maken met de 
Biocide standaarden biedt Da Vinci 20 % korting 
op deze standaarden tot 30 september 2014. 

profiteer van deze korting en neem contact op 
met de afdeling supplies op tel. 010-258 18 78,  
per e-mail aan supplies@davinci-ls.com, of kijk 
op de web shop http://shop.davinci-ls.com. 
Vraag nog vandaag de nieuwe Biocide catalogus 
aan!

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Vier halen, drie betalen

De pipetman L blinkt met zijn gepatenteerde 
tip-afwerpmechanisme uit in gebruiksgemak. De 
minimale kracht die nodig is, maakt het pipet-
teren tot een sensatie. In combinatie met het 
interne ontwerp dat accuratesse en constante 
meting voor elk kanaal garandeert, hoort dit in-
strument –in single- of multi-channel-versie– op 
ieder laboratorium thuis.
om voordelig kennis te maken of het pipetpark 
uit te breiden heeft Gilson de volgende aanbie-
ding:

Koop nu 3 pipetman L, single-channel en  •	
ontvang 1 pipetman L single-channel gratis.
Koop nu 3 pipetman L, multi-channel en  •	
ontvang 1 pipetman L multi-channel gratis.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com

AES demo-apparatuur voor microbiologie
om de demonstratie apparatuur up-to-date te houden doet salm en •	
Kipp twee aes apparaten voor een aantrekkelijke prijs van de hand.

AES Smasher: een geavanceerde blender
Zeer snel.•	
automatische aanpassing snelheid voor perfecte menging.•	
Digitaal display.•	
Lekker stil.•	
Demonstratiemodel.•	
artikelnummer: aXaesap1064-DeMo.•	

prijs: van € 2.844 voor € 1.874 (exclusief BTW en verwijderingsbijdrage).
Nog 1 stuk beschikbaar!•	

AES Dilumat S, een gravimetrische diluter
Wegen, verdunnen en traceren in 1.•	
automatische arm voor eenvoudig gebruik in een laminaire flow kast.•	
In minder dan 20 seconden een 25g monster nauwkeurig verdunnen.•	
Demonstratiemodel met lichte gebruikssporen.•	
artikelnummer: aXaesap1082-DeMo.•	

prijs: van € 3.714 voor € 2.446 (exclusief BTW en verwijderingsbijdrage).
Nog 1 stuk beschikbaar!•	

Neem snel contact op met salm en Kipp voor dit unieke aanbod.

Salm en Kipp
(0346) 26 90 90

info@salm-en-kipp.nl

Koelen voor een prikkie
panasonic heeft drie unieke aanbiedingen 
voor Liebherr-koelkasten:

FKex 1800 van € 995 voor € 600.•	
FKex 3600 van € 1.295 voor € 750.•	
FKex 5000 van € 1.495 voor € 900.•	

Meer info op www.koelen.nl.
Wees er snel bij, want: op is op!

Panasonic Biomedical Sales
biomedical.nl@eu-panasonic.com
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ELGA. Our innovation. Your choice.

Introducing the pioneering PURELAB® Chorus range: innovation meets
choice, a fresh new approach to the way you work.

 
•    Water purity? Only choose technologies suited to your science and application

Veolia Water Solutions & Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34 - 6716 BZ Ede - NL / P.O. Box 250 - 6710 BG Ede - NL
Phone: +31 318 691500 • Fax: +31 318 691501
www.veoliawaterst.nl

•    Future changes? Upgrade and re-configure as your needs evolve
•    Challenging spaces? Fit your solution where you choose

Want to see more? See the PURELAB Chorus in action at www.elgalabwater.com/choice

 

In tune
with your science

It’s your lab, your budget, your science, so shouldn’t you be in control of the way you work?
ELGA, market leader in laboratory water puri�cation, has innovated a range of modular 
puri�cation solutions that gives you the freedom to do just that. Are you ready to embrace the 
freedom of choice?
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Magazijn opruiming
Da Vinci Laboratory solutions ruimt haar magazijn op! Maak 
gebruik van dit buitenkansje en bestel crimpers, vials, tubing, 
spuiten en nog veel meer met een korting die kan oplopen tot 
70 %. 
Kijk op de website www.davinci-ls.com voor een compleet 
overzicht van alle verbruiksartikelen in de opruiming.

Voor deze items geldt op=op.•	
Vermeld op uw bestelling de code DVLs-MaGopR.•	
Bestellen via webshop is niet mogelijk.•	

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Voor bijna niets gaat 
deze chemische zon op
De alliance Mini-4 van Uvitec is een 
compact systeem, dat specifiek is ont-
wikkeld voor detectie op basis van che-
moluminescentie. De camera heeft een 
vast brandpunt (0.39) en een grootste 
diafragma opening van 0.90. Door deze 
grote lensopening wordt veel licht, dus 
veel informatie doorgegeven. Dit, in 
combinatie met vier vaste trayposities 
en een meer dan uitstekende koeling 

zorgt voor zeer goede opnames van uw Western blots. De 
camera wordt manueel bediend en de resolutie van de 1,1 inch 
sensor type Kodak KaI-4021M is 4.2 megapixels
Inclusief licentievrije software is dit systeem tijdelijk bij-
zonder laag geprijsd: € 9.960 (exclusief BTW).

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Doe mee aan Da Vinci 
voetbalpoule

Binnenkort start het WK in Brazilië. ook op uw 
laboratorium zal dit waarschijnlijk het gesprek 
van de dag zijn. om de spanning te vergro-
ten organiseert Da Vinci Laboratory solutions 
voor de laboratoria in Nederland en België een 
voetbalpoule. Welke laborant heeft de meeste 
voetbalkennis in huis?  
De winnaars maken kans op mooie prijzen:

1ste prijs: Feyenoord Da Vinci arrangement •	
voor 2 personen: naast een bezoek aan een 
thuiswedstrijd van Feyenoord trakteert  
Da Vinci op een diner voorafgaand of na de 
wedstrijd.
2de prijs een officieel WK shirt.•	
3de prijs een WK-voetbal.•	
4de prijs een heerlijke vlaai.•	
5de - 10de prijs: een oplader voor uw mobiele •	
telefoon.

U kunt zich inschrijven voor de Da Vinci voetbal-
poule, vanaf 20 mei tot en met 11 juni 2014.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

ELGA. Our innovation. Your choice.

Introducing the pioneering PURELAB® Chorus range: innovation meets
choice, a fresh new approach to the way you work.

 
•    Water purity? Only choose technologies suited to your science and application

Veolia Water Solutions & Technologies Netherlands B.V.
Celsiusstraat 34 - 6716 BZ Ede - NL / P.O. Box 250 - 6710 BG Ede - NL
Phone: +31 318 691500 • Fax: +31 318 691501
www.veoliawaterst.nl

•    Future changes? Upgrade and re-configure as your needs evolve
•    Challenging spaces? Fit your solution where you choose

Want to see more? See the PURELAB Chorus in action at www.elgalabwater.com/choice

 

In tune
with your science

It’s your lab, your budget, your science, so shouldn’t you be in control of the way you work?
ELGA, market leader in laboratory water puri�cation, has innovated a range of modular 
puri�cation solutions that gives you the freedom to do just that. Are you ready to embrace the 
freedom of choice?

Onlangs op de Laborama, straks bij u?
Verder scientific stelt alle instrumenten die tijdens de Labo-
rama zijn getoond beschikbaar tegen een speciaal prijsje.

Carbolite MTF10/15/130 buisoven met 8 segments-control-•	
ler (www.carbolite.nl/MTF).
Carbolite mini-moffeloven (5 liter) met eenvoudige tem-•	
peratuurregelaar (model CWF12/5/301: www.carbolite.nl/
CWF).
Retsch luchtstraal-zeefmachine as-•	
200jet (www.retsch.nl/as200jet).
Retsch monsterverdeler pT100 •	
(www.retsch.nl/pT100).
Retsch ultracentrifugaalmolen •	
ZM200 (www.retsch.nl/ZM200).
Retsch zeefmachine as200Control •	
(www.retsch.nl/as200control).
Retsch messenmolen Grindomix •	
GM300 (www.retsch.nl/GM300).
Retsch kogeltrilmolen MM400 •	
(www.retsch.nl/MM400).

snel bestellen, want: WeG is WeG!

Verder-Scientific
benelux@verder-scientific.com
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De registratie voor een gratis beursbezoek aan 
World of Technology & Science is geopend. 
Deze vakbeurs is ontstaan door het samen-
voegen van twee technologiebeurzen: HET 
Instrument en Industrial Automation & Drives. 
De beurs, die plaatsvindt van dinsdag 30 
september tot en met vrijdag 3 oktober in Jaar-
beurs Utrecht, bestaat uit vier werelden: World 
of Laboratory, World of Automation, World of 
Motion & Drives en World of Electronics.

De circa 130 deelnemende bedrijven van de 
World of laboratory (waaronder de 11 bedrijven 
die participeren in labvision) zijn opgedeeld in 
vier groepen: laboratory Equipment, optical 
& Analytical instruments, lab Automation, life 
science & Diagnostics. Deze bedrijven zijn niet 
alleen bezig met hun eigen stand, maar werken 
ook samen in interactieve beursprojecten, zoals 
de X-peditions.

X-peditions
Eén van de X-peditions heeft als thema DNA. 
Je start met een gehaktballetje als sample en 
door te meten en te analyseren ontdek je de 
DNA-samenstelling. Elk deelnemend bedrijf 
aan deze expeditie toont een product met een 
test op de stand. Door zes stands te bezoeken 
is het DNA-onderzoek voltooid. Technieken en 
technologieën die aan bod komen zijn DNA-mon-
stervoorbereiding, DNA-isolatie, eiwit-kwantifi-
cering, PCR-test, scanning en meer.
Een andere X-pedition is ‘veiligheid op het labo-
ratorium’. Hierbij wordt een overzicht geschetst 
van veilig werken op een laboratorium via de 
nieuw EU- ClP/GHs regelgeving. De nieuwe sym-
bolen leiden de weg naar de deelnemende stands 
waar informatie wordt gegeven over persoons-

bescherming, juiste inrichting van het lab, schone 
lucht en het waarborgen van (brand)gevaarlijke 
stoffen door middel van simulaties en demo’s.
De derde X-pedition heeft als thema ‘Groen Kwe-
ken’ rond het verhaal ‘van zaad naar voedzame 
plant’. Je start met de selectie van een onbekend 
zaadje en doorloopt het opkweekproces om te 
ontdekken welke plantensoort je hebt geselec-
teerd.

Seminars
ook is er dagelijks een ruim aanbod aan lezingen 
door het conferentieprogramma en de speakers-
corner op de beursvloer. Het conferentiepro-
gramma wordt in samenwerking met de deel-
nemende bedrijven en enkele vakverenigingen 
georganiseerd.
De programma’s van de seminars zijn nog in 
voorbereiding, maar over de invalshoek van 
enkele seminars is al meer bekend.
Tijdens het seminar ‘veilig werken op het labo-

ratorium’ wordt het duidelijk waarom het zo 
belangrijk is om veilig te werken in het labora-
torium en welke risico’s je kunt tegenkomen. 
veiligheidsfunctionarissen van diverse labora-
toria komen aan het woord. Het doel is om be-
wustwording te creëren over de risico’s en welke 
methodieken die risico’s kunnen beperken.
samen met het platform DTl ‘Dutch Techcen-
tre for lifesciences’ wordt het seminar ‘life 
science Technology’ vormgegeven. Dit seminar is 
gestoeld op de eerste editie van het life science 
Technology event van november 2013 en gaat 
dieper in op de ontwikkelingen van het life  
science onderzoek.
vaste prik is ook een seminar over chroma-
tografie. Deze keer passeren onderwerpen 
als monstervoorbereiding, ontwikkelingen in 
kolomgebruik van helium en waterstof, 2D-chro-
matografie en de bijbehorende dataverwerking 
de revue.
De najaarsbijeenkomst van vAP ‘vereniging 
Analisten Pathologie’ staat in teken van labora-
toriumontwikkelingen. Het ontstaan van centrale 
pathologielabs voor een bepaalde regio lijkt 
toe te nemen. maar er zijn in de zogenaamde 
satellietlabs ook samenwerkingsverbanden tus-
sen ziekenhuizen onderling waardoor er op een 
decentrale wijze pathologie onderzoek wordt 
gedaan.

Registratie
Registeren voor gratis toegang tot de beurs, 
waar je alle labvision-bedrijven kunt ontmoeten, 
kan via www.wots.nl. Daarin kan je ook aangeven 
aan welke X-peditions je mee wilt doen en welke 
seminars je wilt bijwonen.

www.wots.nl

Registreer je voor World of Technology & Science

140415 LV22 Agenda.indd   54 23-04-2014   15:24:54



PlateMaster  
manual 96-channel pipetting system

Easy. Fast. Precise NEW

0,5 μl – 20 μl0,5 μl – 20 μl
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1μl – 220 μl

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

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 TIPSUSING GILSON PIPETTE TIPSUSING GILSON PIPETTE TIPSUSING GILSON PIPETTE TIPSUSING GILSON PIPETTE TIPSUSING GILSON PIPETTE TIPS

zzzz

De VERDER SCIENTIFIC Divisie van de VERDER Group zet de standaard in 
high-tech wetenschappelijke apparatuur voor kwaliteitscontrole, onderzoek en 
ontwikkeling. Toepassingsgebieden omvatten sample voorbereiding van vaste 
stoffen en analyse-technologie. 

De bedrijven binnen de divisie produceren en leveren laboratorium-
instrumenten voor monstervoorbereiding door middel van vermaling en 
homogenisering, voor warmtebehandeling (fysisch en materiaal stress testen), 
voor het analyseren door middel van deeltjesanalyses en voor ontbranding/
element analyses. 

De VERDER SCIENTIFIC Divisie verenigd de toonaangevende fabrikanten 
CARBOLITE, ELTRA, GERO, RETSCH en RETSCH TECHNOLOGY.

Science for
Solids

www.verder-scientific.nl
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 Vraag nu

naar een       

gratis demo!

Schakel nu over naar   
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

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

monstervoorbereiding
•  Succes gegarandeerd: 
 Metrohm Applicatie Garantie

www.ionchromatografie.nl

Bent u gelukkig met uw IC systeem?

Metrohm_IC_NL 22x26cm.indd   1 6/03/14   14:59

FG Food Labs 
tovert smaaksensaties uit rotatiefi lmverdamper
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16 PRODUCTIETECHNOLOGIE
Hoogwaardige touch screens
in de vaatwasser

30 MONSTERVOORBEWERKING
NofaLab blijft groeien
in voedingsmiddelenanalyse
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