
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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HET Instrument 
wordt WoTS 2014 
30 september tot en met 3 oktober in de Jaarbeurs Utrecht

CHEMISCHE WAPENS
Brug tussen detecteren en identificeren 
wordt steeds kleiner

LABORATORIUMINRICHTING
Centraal Diagnostisch Laboratorium is 
trendsetter op meerdere fronten

MATERIAALONDERZOEK
Toepassing van zelfherstellende keramische 
materialen nabij
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•	 UV-VIS	golflengte	selectie	in	2	μl	
microvolume	samples,	cuvet	en	
6-384	wells	microtiterplaten;

•	 Kleuren	touchscreen	met	wifi,	
bluetooth	en	flashdrive;

•	 On-board	Gen5	TouchScreen	versie;
•	 Incubatie	tot	65	°C	en	verbeterde	

condensatie	controle;
•	 Lineair,	orbitaal	en	dubbel	orbitaal	

schudden.

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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World of Laboratory: het wordt boeiend!
Dinsdag 30 september tot en met vrijdag 3 
oktober beloven bruisende dagen te wor-
den in de Jaarbeurs Utrecht voor een ieder 
die actief is in de laboratoriumbranche. 

De beurs HET Instrument gaat verder on-
der een nieuwe naam World of Technology 
& Science met onder andere de gerichte 
wereld ‘World of Laboratory’. Prominent 
vertegenwoordigd in de hallen 7 en 8 voor-
aan bij de Jaarbeurs. Waar de ruim 150 
exposanten uitpakken en de nieuwste pro-
ducten en innovaties voor je laboratorium 
tonen, hét moment om zelf te ervaren hoe 
een product werkt en eenvoudig geïnte-
greerd kan worden in je werkproces. 

De beurs gaat verder onder een nieuwe 
naam, maar de inhoud is herkenbaar en is 
boeiender dan ooit!

Zo bieden drie interactieve X-peditions op 
een thematisch wijze informatie aan. Door 
de opeenvolgende stands op de beursvloer 
te bezoeken, word je naar nieuwe tech-
nologieën geleid. De Meet DNA X-pedition 
biedt de mogelijkheid om zelf DNA-on-
derzoek te beleven. Bij de Groen Kweken 
X-pedition word je meegenomen in het 
opkweekproces van zaadje naar voedzame 
plant. De Veiligheid in het laboratorium X-pe-
dition informeert je in een korte tijd over 
het veilig werken in laboratoria, waarbij 
de EU CLP/GHS regelgeving niet zal ontbre-
ken. De deelnemende stands binnen elke 
X-pedition tonen live demo’s en waarderen 
je komst met een presentje. 

Ook is er een interessant conferentie-
programma met actuele seminars over 
Ontwikkelingen in Pathologie, Veiligheid in het 
Lab, Chromatografie uitdagingen in de dage-

lijkse praktijk, Doping en Life Sciences in Kliniek 
van de Toekomst waar je je gratis voor kunt 
aanmelden. Of loop spontaan binnen bij 
de Speakerscorner op de beursvloer waar 
experts elk halfuur hun kennis delen!

Exciting Technologie is een nieuw onderdeel 
waarbij technologische hoogstandjes te 
zien zijn. Bijvoorbeeld door 3D in het li-
chaam te kijken bij de reizende DNALabs 
of zie de wereldkampioen robotvoetbal 
Tech United spelen met hun voetbalrobots.

Download de WoTS App om je bezoek 
efficiënter te maken. Deze app geeft alle 
informatie van exposanten, fabrikanten 
en producten met een koppeling naar de 
plattegrond. Hiermee is alle relevante 
informatie binnen handbereik en 
kan je je eigen route samenstel-
len. Vanaf half september is de 
app te downloaden via de App 
Store en Google Play.

Samen met alle aanwezi-
gen bedrijven, waaronder 
ook alle twaalf LabVision 
partners, doen wij ons 
uiterste best om een 
mooie beurs te orga-
niseren.

Graag tot ziens in de 
Jaarbeurs!

Birgit Albersen
Branchemanager 
FHI Laboratorium 
Technologie
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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   14:28LV23 Advertenties.indd   6 03-09-14   21:51
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Greiner Bio-One
S TA N D N UM M E R: 8 B 0 0 8

Greiner Bio-One is mede-organisator van de ‘Meet 
DNA X-pedition’. Deze X-pedition biedt de mogelijk-
heid om DNA onderzoek zelf te beleven door het 
scannen en bepalen van dierlijk DNA.
Op de stand van Greiner Bio-One wordt het monster 
op de CarnoCheck slide verwerkt en daarna in een 
CheckScanner gedaan. Deze scanner ‘leest’ het DNA 

van het monster en genereert middels de speciale CheckReport software 
een uitslag. Hiermee is duidelijk geworden welke dierlijke DNA het ge-
haktballetje heeft bevat. Dan weet u welke diersoort u eet!

Köttermann Laboratoriuminrichting
S TA N D N UM M E R: 8 B 052

Tijdens de X-pedition ‘veiligheid op het lab’ op de 
vorige beurs bleek een bezoek aan de Köttermann 
stand veel ogen te openen. De wereld verandert en 
de techniek verandert mee. Ook dit jaar is er weer 
veel te ontdekken op het gebied van veilige inrich-
ting. Doe mee aan de X-pedition ‘veiligheid op het 
lab’ en bezoek onze stand voor innovatie en kennis-
overdracht.

Gilson International
S TA N D N UM M E R: 8C050

Een bezoek aan de Gilson stand 8C050 is tijdens WoTS 2014 meer dan de 
moeite waard. Het enthousiaste Gilson team wil de bezoekers graag laten 
kennis maken met een reeks nieuwe producten in het assortiment:
• Demonstratie chromatografi e met een vloeibare stationaire fase (CPC).
• Pipetmax.
• Platemaster.
• Manual liquid handling.
Graag willen wij bezoekers uitnodigen voor de lunch tussen 12.30 en 
13.30 uur. Meldt u aan onder vermelding van naam, dag en tijdstip. 
Gilson zal deze aanmelding bevestigen.

Da Vinci Laboratory Solutions
S TA N D N UM M E R: 7E 022 & 7E 032

Op zoek naar oplossingen voor monstervoorbereiding, analyse tot en 
met dataverwerking? Da Vinci Laboratory Solutions helpt analytische 
laboratoria bij het optimaliseren van de effi ciëntie: Boosting
Laboratory Effi ciency. 
Als distributeur van diverse vooraanstaande partners toont Da Vinci 
haar GC, GC-MS en XRF oplossingen van AccuStandard, Agilent, LECO, 
GERSTEL, VICI en XOS op stand E022 & E032 in hal 7.

Salm en Kipp
S TA N D N UM M E R: 8C021

Salm en Kipp is een vooraan-
staande leverancier van 
laboratoriumapparatuur.
Tijdens de WoTS bestaan wij 
precies 116 jaar. Vier dit met 
ons en maak kans op gratis 
laboratoriumapparatuur!

Beun-de Ronde
S TA N D N UM M E R: 7D 0 0 8

Nieuw in Nederland, bij Beun-De ronde zijn de labeling-systemen voor 
tubes en platen van  Scinomix, die stand-alone of als onderdeel van een 
volledig geautomatiseerd proces beschikbaar zijn. Scinomix printers 
excelleren in een laboratoriumomgeving waar gestreefd wordt naar auto-
matisering waar mogelijk. Vanwege de veelzijdigheid oogst de SCI-Print 
VX2 labeler steeds meer aandacht en waardering. Een goede reden voor 
Beun-de Ronde om dit paradepaardje te presenteren op stand 7D008.

LV23 Actueel.indd   7 03-09-14   21:48



PlateMaster  
manual 96-channel pipetting system

Easy. Fast. Precise NEW

0,5 μl – 20 μl0,5 μl – 20 μl

  

TWOTWOTWOTWOTWOTWOTWOTWO
VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME
RANGESRANGESRANGESRANGESRANGESRANGESRANGESRANGESRANGES

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
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Veolia Water Solutions & Technologies
S TA N D N UM M E R: 8 B 0 0 9

Veolia Water Solutions & Technologies is al meer dan 125 jaar toonaan-
gevend op het gebied van waterbehandeling. Met onze ELGA-lijn zijn 
wij specialist op het gebied van hoogwaardige en  innovatieve labora-
toriumwatersystemen met toepassingen vanaf gedemineraliseerd water 
voor standaard laboratoriumgebruik tot en met ultrapuur watersystemen 
voor kritische analyses. Op WoTS presenteren wij onze CHORUS range. 
Deze laboratoriumwatersystemen bieden een ongeëvenaarde mate van 
gebruiksvriendelijkheid en fl exibiliteit.

Büchi Labortechnik
S TA N D N UM M E R: 8 D 050

Bezoek Büchi tijdens de World of Technology & 
Science op standnummer 8D050 en laat u 
woensdag of donderdag verrassen met een 
proeverij verzorgd door FG Food Labs. Naast 
dat u geniet van de smaaksensaties, die zijn 
gemaakt met behulp van een Büchi Rotavapor, 
maakt u tevens kans op een diner voor twee bij 
FG Food Labs in Rotterdam!

Metrohm Applikon
S TA N D N UM M E R S: 11A0 42 E N 7D 0 48 & 7D 0 6 4

Tijdens WoTS introduceren wij veel nieuwe producten en zelfs nieuwe 
productlijnen, zowel voor het lab als de procesindustrie. In Hal 11 stand 
A042 vindt u de nieuwe process analyzers zoals de ADI Ex Proof, TOC 
7010 on-line analyzers en NIR-systemen voor onder andere in-line metin-
gen.  In Hal 7 hebben we twee stands, D048 en D064, met de labproduc-
ten. Highlights van Metrohm zijn de nieuwe pH-lijn, NIR-systemen en 
een nieuwe generatie ionchromatografen. Zeker de moeite waard om een 
bezoek aan onze stands in te plannen.

Bruker Nederland
S TA N D N UM M E R: 7 B 0 48

Bruker Nederland zal WoTS aangrijpen om -naast productinnovaties- de 
verhuizing naar Leiderdorp aan te kondigen! Onze medewerkers uit 
onder andere Delft én Wormer worden samengebracht en krijgen mo-
derne voorzieningen om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Het 
kantoor is vanaf de A4 snelweg zichtbaar, en heeft een ruime instructie/
demonstratiezaal om bezoekers op professionele wijze te ontvangen. De 
opening zal begin 2015 worden gevierd met seminars en workshops van 
de diverse productlijnen. Op de stand vertellen we u graag meer!

Panasonic Biomedical Sales
S TA N D N UM M E R: 8 D 020

Bezoek de stand van Panasonic om alles te weten te komen over de 
nieuwste CO2-incubator MCO-170AIC(UVH), die onder andere be-
schikt over een USB-poort, kleuren LCD touch screen en geïntegreerde 
schapsteunen (zie: www.biomedical.panasonic.eu/mco170aic).
Ook de ULT vriezers zijn te bewonderen, zoals de MDF-DU700VH-PE, de 
meest zuinige -80 °C vriezer. Uiteraard staan er ook -30 °C en -150 °C 
vriezers op de stand.

Verder-Scientific Benelux
S TA N D N UM M E R: 8 E 0 0 8

De Scientifi c divisie van de Verder Group presenteert de fabrikanten Car-
bolite, Gero, Retsch en Retsch Technology. Carbolite en Gero staan voor 
de hittebehandeling van monsters in het laboratorium tot temperaturen 
van 3000 °C.
Retsch is wereldleider voor apparatuur voor het homogeniseren en malen 
van monsters, alsook voor de analyse van de deeltjesgrootte van vaste 
stoffen door middel van zeefanalyse. Retsch Technology ontwikkelt 
hoogwaardige optische meetsystemen voor deeltjesgrootte en -vorm 
in suspensies, poeders en granulaten op basis van dynamische digitale 
beeldanalyse met een meetbereik 
tussen 1 µm en 30 mm.
Wij hopen u te mogen ontmoeten 
op onze stand!

LV23 Actueel.indd   9 03-09-14   21:49



10 LABORATORIUMINRICHTING

Na een proces van bijna drie jaar verbouwen en reorganiseren opent het 
Centraal Diagnostisch Laboratorium in Maastricht eind september officieel 
haar deuren. Genodigden zullen dan in de eerste plaats een gestructureerd, 
licht en prachtig ingericht laboratorium zien. Minstens zo spectaculair 
zijn de minder goed zichtbare veranderingen in de organisatie van 
het laboratorium.

Typische uitvoering van de werkplekken zoals die door Köttermann is gerealiseerd. De 80 cm diepe tafels zijn met een hoogte van 93 cm één tot twee centimeter hoger dan normaal. Door 

het hele lab zijn inbouwkasten gemaakt tot aan het plafond, zodat de altijd spaarzame labruimte zo efficiënt mogelijk benut wordt.
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“O
nze mensen hebben het de 
afgelopen jaren gigantisch 
voor hun kiezen gekregen. 
Ze hebben een enorme 

verbouwing achter de rug, hebben lange tijd op 
tijdelijke locaties gewerkt, zijn soms wel drie 
keer verhuisd. Er kwamen nieuwe automaten van 
een andere leverancier, procedures er omheen 
veranderden, laboratoria werden samengevoegd, 
functies veranderden. Ik ben dan ook enorm trots 
op onze medewerkers dat ze zich er doorheen 
hebben geslagen”, zo opent Huub Stevens het 
gesprek over de nieuwbouw van de ziekenhui-
slaboratoria van het academisch ziekenhuis in 
Maastricht, dat tegenwoordig Maastricht UMC+ 
heet.
Huub Stevens is één van de clustermanagers 
van het nieuw gevormde Centraal Diagnostisch 
Laboratorium (CDL) en heeft binnen de cluster 
‘algemene klinische chemie en hematologie’ de 
verantwoordelijkheid voor de 24-uurs voor-
ziening. Ook is hij betrokken bij alles wat met 
verbouwen te maken heeft. “Ik ben de afgelo-
pen jaren dus flink druk geweest!”, zegt hij met 
gevoel voor understatement.

Broodnodig
Een understatement is ook dat de diagnostische 
laboratoria uit de begin negentiger jaren niet 
meer voldeden aan de moderne eisen. Klinisch 
chemicus Otto Bekers, die als waarnemend hoofd 
van het CDL zaken als algemene klinische chemie, 
moleculaire diagnostiek, automatisering, kwali-
teitszorg en personeelszaken in zijn portefeuille 
heeft, beschrijft de oude situatie. “Er waren toen 
nog drie afzonderlijke laboratoria, met ieder een 
eigen management team: immunologie, hema-
tologie en klinische chemie. De wat hokkerige 
ruimtes waren niet langer berekend op de auto-

Centraal Diagnostisch Laboratorium
is trendsetter op meerdere fronten

maten, die steeds groter worden. Aan die muur-
tjes had je misschien nog wel iets kunnen doen, 
maar wat ook speelde was dat disciplines niet 
meer in hun eigen hokje pasten, dat er steeds 
meer overlap tussen de disciplines ontstond 
alleen al doordat ze dezelfde technieken gingen 
gebruiken. Neem daarbij de voortdurende wens 
van bezuinigingen, die de gezondheidszorg krijgt 
opgelegd, dan is de optelsom snel gemaakt: voeg 
laboratoria samen, breng dat onder één manage-
ment team en herverdeel het werk.”

Verbouwen en reorganiseren
Het hele proces is gestart met het maken van 
een reorganisatieplan in het voorjaar van 2011. 
De verbouwing is in november van datzelfde jaar 
begonnen. Hierbij is de 1900 vierkante meter 
ruimte in fases verbouwd, waarbij het werk in 
een deel van het lab ‘gewoon’ doorging. Als je 
het tenminste gewoon vindt dat er pal buiten die 
ruimte overal bouwvakkers en elektriciens aan 
het werk zijn. Was er een stuk klaar, dan werd dit 
in gebruik genomen en ging er een nieuwe fase 
van de verbouwing in. “We hebben van tevoren 
wel besloten om het 24-uurs lab tijdelijk op te 
bouwen in het gedeelte dat nu ingericht is als 
kantoorstrook, zodat deze voor het reilen en 
zeilen in het ziekenhuis essentiële voorziening 
gedurende de verbouwing in ieder geval op een 
vaste plek kon blijven. Maar eiwitchemie hebben 
we bijvoorbeeld wel drie keer moeten verplaat-
sen. Dat is de kleinste subunit, dus dat is het 
gemakkelijkst te doen, maar iedere verhuizing 
heeft weer impact op medewerkers en proces-
sen”, zegt Huub Stevens.
Extra complicatie tijdens de verbouwing was dat 
nieuwe klinisch chemische analysers al tijdens de 
verbouwing moesten worden ingepast. Otto Be-
kers: “Het streven was om tot aan het einde van 

de verbouwing met de oude appara-
tuur te werken, maar dat hebben 
we niet gehaald. We kregen teveel 
storingen met de oude apparatuur, 
dat dit niet meer verantwoord was. 
Gelukkig was de nieuwe leverancier 
in staat om tussentijds tijdelijke 
apparatuur te leveren, maar ook dit 
was weer een extra belasting voor 
de analisten: nieuwe apparatuur van 
een andere leverancier, dus ook an-
dere werkwijzes die je je snel eigen 
moet maken.”

Rust
Van al die hectiek is nu weinig meer 
te merken. Het CDL is een lichte, 
grote open ruimte waar tientallen 
mensen ongestoord aan het werk 
zijn. “Daar is flink over nagedacht, 
met de architect, met lean specia-
listen, met mensen van Köttermann 
–de leverancier van het labmeu-
bilair– en natuurlijk ook met onze 
eigen mensen’, zegt Huub Stevens. 
“Speerpunt was het creëren van 
rustige werkplekken. Je kunt nu al-
leen maar binnenkomen langs de zij-
kanten en niet meer zomaar het lab 
oplopen. In dat kader is ook de plek 
voor de monsterontvangst zodanig 
vastgesteld dat de monsterstromen 
daar het beste op aansluiten en er 
zo kort mogelijke looplijnen zijn. Via 
drie verschillende kleuren blauw op 
de vloer regelen we het verkeer in 
het lab. De hoofdlooplijnen zijn don-
kerblauw; langst de lichtste vloer 
zitten alle werkplekken. Hoe  ➞
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lichter de vloer is, hoe harder er wordt gewerkt!”
Ook aan de verlichting is veel aandacht besteed. 
“We hebben maar aan één kant ramen, zodat er 
weinig natuurlijk licht binnenkomt. Om dit te 
compenseren hebben we niet de fout gemaakt 
zoals in de oude situatie waar via de combinatie 
van plafond- en hanglampen een puntbelichting 
tot wel meer dan 1000 lux werd gerealiseerd. Die 
hanglampen zijn volgens mij de afgelopen twaalf 
jaar nooit aan geweest. Alle verlichting is nu in 
het plafond verwerkt en overal is indirect licht, 
wat een gelijkmatige, rustige uitstraling geeft. 
Misschien een detail, maar ook weer iets dat de 
structuur versterkt: alleen boven de werkplekken 
hebben we vierkante armaturen; voor de rest is 
het rechthoekige LED-verlichting.”

Maatwerk
De inrichting van het CDL is volledig verzorgd 
door Köttermann. “We hebben dit bedrijf gese-
lecteerd uit een viertal leveranciers waarvan we 
dachten dat ze dit grote project tot een goed 
einde konden brengen. Hiertoe hebben we eerst 
offertes laten uitbrengen voor het eerste cluster. 
Als alles goed zou gaan bij dat cluster, dan volgt 
de rest ook. Als het niet goed gaat, dan gaan we 
weer het offertetraject in. We konden dat risico 
nemen omdat het eerste cluster afgezonderd 
is van het centrale laboratorium omdat er met 
radio-activiteit wordt gewerkt. Als er verschil-
len zouden zijn, dan vallen die nauwelijks op. 
Köttermann bracht een offerte uit die helemaal 
in ons straatje paste. Op maat maken was geen 
probleem. Onze ideeën voor de kleurstellingen 
van met name de tafelbladen kwamen overeen 
met een standaard kleur uit hun leveringspakket. 
Ze hebben het eerste cluster naar ieders 

tevredenheid uitgevoerd: op tijd geleverd, 
precies wat we vroegen en kleine aanpassingen 
werden direct uitgevoerd. We hebben Köt-
termann daarna ook voor de inrichting van de 
rest van het laboratorium gevraagd, waarbij ze 
dezelfde gemiddelde meterprijs rekenden als ze 
bij het eerste cluster hadden gedaan”, licht Huub 
Stevens de selectieprocedure toe.
Voor de inrichting is feitelijk alles op maat ge-
maakt. Dat begint al bij hoogte van de tafels die 
met 93 cm één tot twee centimeter hoger is dan 
normaal. Dat is met name gedaan om er her en 

der een (koel)kastje onder te kunnen 
zetten. De tafels zijn 80 cm diep en 
staan met de ruggen tegen elkaar; 
er is geen tussenstuk. Onder de tafel 
is er wel een tussenruimte, want 
de poten staan niet helemaal in 
de hoeken, zodat er ruimte is voor 
bekabeling. 

Flexibel
Een andere wens van het CDL 
was dat je vanuit de gangen niet 
onder de zijkant van de tafels kon 
kijken. “Er moest dus een soort 
schot tegenaan komen, maar alle 
tafels staan in principe los, of beter 
gezegd: ze staan met een paar 
klemmetjes aan de vloer vast, zodat 
ze niet gaan wandelen. Omdat je op 
termijn niet weet wat voor nieuwe 
apparatuur er komt, moet je altijd 
fl exibel blijven in je inrichting, wat 
betekent dat de tafels gemakkelijk 
verplaatst moeten kunnen worden. 
Die zijkant moet dus eventueel ook 
mee verplaatst kunnen worden. 

Klinisch chemicus Otto Bekers is sinds begin van het jaar waarnemend hoofd van het CDL.

LAB Maastricht UMC+
Het Centraal Diagnostisch Laboratorium maakt deel uit van LAB Maastricht UMC+. Hierin wer-
ken de laboratoria, apotheek en beeldvorming van het Maastricht UMC+ volgens de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten samen aan hoogwaardige diagnostiek voor aanvragers uit de eerste, 
tweede en derde lijn. Daarnaast wordt onder deze noemer de wetenschappelijke expertise en 
infrastructuur, als faciliteit binnen de Maastricht Health Campus, aangeboden aan life science 
bedrijven die hun producten in de klinische praktijk willen laten valideren.
Bij LAB Maastricht UMC+ werken zo’n 900 professionals aan het elk denkbare diagnostische vraag-
stelling, met de modernste beeldvormende technieken, geavanceerde diagnostiek in bloed, feces, 
urine of weefsel, moleculaire diagnostiek, classificatie van tumoren en genoomdiagnostiek.
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Dit is opgelost door de zijkanten zodanig te 
kitten dat ze eenvoudig losgesneden kunnen 
worden”, vertelt Huub Stevens.
“Ook”, gaat hij verder, “wilden we op een 
aantal plaatsen een verrijdbare tafel. We hebben 
namelijk een validatiestukje ingericht, waar we 
de nieuwe apparatuur kunnen valideren zonder 
de processen te storen. Soms staat zo’n apparaat 
gewoon op een tafel, maar de grote, zware ap-
paraten hebben een eigen onderstel. We hadden 
dus tafels nodig die èn verrijdbaar zijn èn sterk 
genoeg zijn voor zware apparaten. Op zo’n tafel 
kan je natuurlijk geen voorzieningen hebben, dus 
die staan met de rug tegen een vaste tafel aan, 
waar ze dan van de voorzieningen van die tafel 
gebruik kunnen maken.”

Resultaat
“Bij mijn weten zijn wij het eerste academische 
ziekenhuis dat een techniekgeoriënteerd labora-
torium heeft waarin de drie laboratoria immuno-
logie, hematologie en klinische chemie geïnte-
greerd zijn binnen één afdeling en waar tevens de 
testen van infectieserologie worden uitgevoerd. 
Momenteel zijn we ook testen van de apotheek 
aan het valideren, dus we blijven innoveren. Door 
de techniekgeoriënteerde indeling maak je de 
kansen voor samenwerking en efficiencywinst 
zichtbaar en je faciliteert ze. Immunodiagnostiek 
bijvoorbeeld is opgebouwd uit de endocrinologie 
vanuit de klinische chemie, de immunologische 
testen vanuit de immunologie en de infectiese-
rologie vanuit de microbiologie. Microbiologie is 
vanzelfsprekend nog steeds een eigen labora-
torium, wat alles te maken heeft met het vele 
kweekwerk en de moleculaire diagnostiek. Maar 
er is wel veel samenwerking over en weer. Zij 
zijn groot in de moleculaire diagnostiek; daar 
kunnen wij ons dan weer bij aansluiten”, zegt 
Otto Bekers. Binnen de clusters ziet hij ook meer 
samenwerking. “Een aantal testen binnen de im-
munodiagnostiek wordt op de grote automaten 
in het cluster klinische chemie en hematologie 
gedaan. Dat is pure winst.”
Winst in efficiency is ook bereikt aan de hand 
van een groot ‘lean’ project met als doel om voor 
11 uur in de ochtend alle resultaten van klinische 
laboratoriumaanvragen te rapporteren naar de 
aanvragers in het ziekenhuis. “In zo’n project ga 
je alle stappen na en probeer je de ‘waste’ eruit 
te halen. Dat begint dus door het gehele proces 

uitgebreid in beeld te brengen. De avond voor-
afgaand aan de bloedafnames worden alle aan-
vragen al in het laboratorium informatiesysteem 
ingebracht en de te prikken buizen geëtiket-
teerd. Met behulp van priklijsten worden er de 
volgende ochtend vanaf 7:00 uur bij de patiënten 
in het ziekenhuis bloedafnames verricht. Als de 
monsters op het laboratorium arriveren worden 
ze direct geanalyseerd. Goede hulp daarbij is de 
MPA monsterverdeelautomaat die sinds de start 
van het nieuwe lab operationeel is. Die zorgt er 
voor dat alle monsters automatisch worden afge-
draaid en bepaald; de niet-afwijkende resultaten 
gaan meteen door naar de aanvragers en afwij-
kingen krijgen extra aandacht. Resultaat van het 
project tot nu toe is dat 99 % van de uitslagen 
voor 11 uur wordt gerapporteerd, en 90 % zelfs 
voor 10 uur!”

Cultuuromslag
Eén van de drie speerpunten binnen het zieken-
huis is ‘operational excellence’, wat onder andere 
tot uiting komt in het verplicht volgen van een 
eendaagse ‘yellow belt’ training voor alle mede-
werkers van het ziekenhuis, dus ook voor de 161 
fte van het CDL. Daarna kan je in zes dagen ‘lean 
practitioner’ worden en een investering van nog 
eens zes dagen levert je de ‘green belt’. Huub 
Stevens heeft zelf ook een ‘green belt’ en ziet bij 
de medewerkers inmiddels een cultuuromslag. 

I N F O R M ATI E

Köttermann
www.kottermann.com

Centraal Diagnostisch Laboratorium 
www.labmaastricht.nl

Huub Stevens, binnen het CDL eerste aanspreekpunt voor de verbouwing: “Het was continu schipperen met de ruimte, maar 

mede door de goede samenwerking met Köttermann hebben we een prachtig lab neergezet.”

■

“VSM (‘value stream mapping’, 
het processen in stapjes beschrij-
ven en per stapje bekijken waar je 
verbetering kunt aanbrengen) raakt 
al behoorlijk ingeburgerd; ik zie 
her en der verbeterborden hangen. 
Maar dit is nog maar het begin, 
want heel veel energie is gaan zitten 
in de reorganisatie die we dwars 
door de verbouwing heen hebben 
uitgevoerd, met als belangrijk doel 
om mensen breder inzetbaar te 
kunnen maken. En dat is niet mis 
als je na 30 jaar klinische chemie er 
ook (onderdelen van) hematologie 
bij moet gaan doen. Het oplei-
dingsprogramma zijn we nu aan het 
uitrollen, en ik ben er van overtuigd 
dat iedereen zijn plekje weer gaat 
vinden. Zo’n mooi lab als het onze 
draagt daar zeker aan bij!”
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14 PRODUCTIE DIAGNOSTICA

Met de recente overname door Thermo Fisher Scientific is een nieuw 
hoofdstuk toegevoegd aan wat bijna twintig jaar geleden bij ID-Lelystad 
begonnen is als een expertisegroep op het gebied van ELISA-testen. Inmid-
dels hebben we het met Prionics over de nummer twee op de 
wereld in diagnostiek voor grote boerderijdieren. Hoofd productie 
Martin Stegeman was er bijna vanaf het begin bij.

Martin Stegeman, hoofd productie ELISA bij Thermo Fisher Scientific-Prionics Lelystad, pakt een stack van één van de drie BioTek dispensers. Om de handling van de platen gemakkelijker 

te maken wordt met stapels van 25 microtiterplaten gewerkt.
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ELISA testkits uit Lelystad
gaan de hele wereld over

M
et de recente over-
name door Thermo 
Fisher Scientific is 
een nieuw hoofdstuk 

toegevoegd aan wat bijna twintig 
jaar geleden bij ID-Lelystad begon-
nen is als een expertisegroep op het 
gebied van ELISA-testen. Inmiddels 
hebben we het met Prionics over de 
nummer twee op de wereld in diag-
nostiek voor grote boerderijdieren. 
Hoofd productie Martin Stegeman 
was er bijna vanaf het begin bij.

“Ja, even wennen weer de nieuwe 
naam: Thermo Fisher Scientific-Pri-
onics Lelystad BV. Maar we hebben 
al meerdere malen met dat bijltje 
gehakt. In 2001 stonden we als 
Cedi Diagnostics voor het eerst op 
eigen benen, los van het veterinaire 
instituut waar vijf jaar eerder de 
kiem werd gelegd voor een bedrijf 
dat diagnostische tests voor grote 
boerderijdieren produceert. Aanvan-
kelijk was het de bedoeling om een 
productie-afdeling op te zetten voor 
de producten die intern werden 
ontwikkeld bij ID-Lelystad. Maar na 
twee grote uitbraken –varkenspest 
in 1997 en mond- en klauwzeer in 
2001– waar we direct bij betrokken 
waren, bleek het toch niet zo’n goed 
idee om zowel productie, diagnos-
tiek als controle binnen dezelfde 
organisatie te hebben. Uit de ver-

zelfstandig van de productie is Cedi Diagnostics 
ontstaan, maar pas na de overname in 2006 door 
het Zwitserse Prionics AG zijn we ook daadwer-
kelijk bij ID-Lelystad, inmiddels omgedoopt tot 
ASG (Animal Sciences Group), vertrokken naar 
ons huidige pand. En om het verhaal compleet te 
maken: in 2009 heeft Prionics ook het deel in-
gelijfd van ASG dat tuberculine PPD produceert. 
Een in vivo test, dus een heel andere benadering 
dan onze in vitro ELISA-kits. Productie die ook 
nog eens volledig onder GMP-regime plaats-
vindt, die je niet zo maar even verplaatst. Die is 
derhalve nog bij ASG gehuisvest, maar hoort wel 
bij ons bedrijf”, vat Martin Stegeman, hoofd pro-
ductie ELISA, bijna twintig jaar historie samen.

45 testen
Belangrijke reden voor de overname in 2006 door 
Prionics was uitbreiding van het productenpak-
ket, diversificatie. Het Zwitserse bedrijf was in 
die tijd groot in testen voor BSE, maar zag de 
vraag teruglopen. Inmiddels worden in Lelystad 
45 verschillende testen geproduceerd. BSE zit 
daar niet bij; die test werkt op een andere manier 
als ELISA, en wordt in Zwitserland geprodu-
ceerd. BSE wordt overigens wel vanuit Lelystad 
uitgeleverd: dat geldt voor alle producten die 
worden geproduceerd onder de naam Prionics - 
PrioCHECK.
De belangrijkste test die in Lelystad wordt 
gemaakt is voor mond- en klauwzeer. “Naast 
verkoop van kits aan laboratoria heeft dat te ma-
ken met afspraken met overheden waarvoor we 
altijd biomaterialen op voorraad hebben voor het 
geval er een mkz-uitbraak plaatsvindt. Een kleine 
400 kits kunnen dan direct worden gebruikt. Ook 

de test voor varkenspest doet het goed. Op dit 
moment is dat geen issue in Nederland, maar af 
en toe duiken er in Oost-Europa wilde zwijnen op 
met varkenspest, en dan moet je toch de varkens 
in de buurt testen”, vertelt Martin Stegeman.

Verder dan het dier
Prionics profiteert ook van de trend naar meer en 
strengere controles in het kader van voedselvei-
ligheid. Hierbij wordt vlees dat wordt verwerkt 
bij slachterijen getest op bijvoorbeeld salmonella, 
dat niet alleen bij kippen, maar ook bij varkens 
en runderen kan voorkomen. In dit geval zijn 
de testen niet zozeer gericht op de gezondheid 
van de dieren (varkens hebben feitelijk geen last 
van salmonella), als wel op het borgen van de 
gezondheid van de consumenten. Ook het eco-
nomisch plaatje mag je niet onderschatten: als 
er besmet vlees op de markt komt, ligt de export 
vanuit de EU al snel stil.
Een andere groeimarkt is het op een eenvoudige 
manier aantonen van de zuiverheid van vaccins; 
hoe potent een vaccin is. Ook hiervoor kan een 
soort ELISA-test voor worden gebruikt. Momen-
teel heeft Prionics een test voor het hele spec-
trum van mkz-vaccins in het assortiment. Meer 
specifieke testen voor de verschillende types zijn 
in ontwikkeling.

Flexibel
Kracht van de productielocatie in Lelystad is dat 
er vanaf het begin al is gestreefd om zo flexibel 
mogelijk te kunnen produceren: grote en kleine 
runs, verschillende recepturen, verschillende 
incubaties, noem maar op. Daar hoort ook bij 
dat ze heel snel een nieuwe test in productie ➞
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kunnen nemen. “We leggen bij development 
wel onze spelregels neer; het moet productie-
technisch haalbaar zijn. Als je bijvoorbeeld moet 
werken met oplossingen die continu gekoeld 
moeten worden, is dat bij vijf platen geen pro-
bleem. Maar met 50 platen in de stackers is dat 
niet haalbaar; er zal in de wachtrij onvermijdelijk 
opwarming plaatsvinden. Ook verzinnen ze bij 
development wel eens dingen die vanuit produc-
tie gezien anders worden beoordeeld. Al het glas-
werk voorbehandelen met een BSA-oplossing is 
natuurlijk prima, maar vergt voor productie veel 
extra voorbehandeling en schoonmaakwerk. Ook 
maken we het liefst gebruik van een standaard 
coatingbuffer. Als dat voor iedere test anders zou 
zijn, is het lastig om dat allemaal op voorraad te 
houden. Ook houden we de kostprijs nauw in de 
gaten. Dure eiwitten er aan toevoegen, proteases 

die je later weer uit je systeem moet halen, dat 
heb je liever niet. Want met veel klanten in de 
(semi-)overheid opereer je toch vaak in een ten-
dermarkt, en dan telt bij zo’n test elke eurocent.”

Productieproces
Voor het maken van de kits heeft Prionics de 

hele productieketen in eigen hand. 
“Een groot deel van de biologische 
grondstoffen maken we ook zelf. 
Dan moet je denken aan het kweken 
van hybridoma’s, het zuiveren van 
monoklonalen, het maken van posi-
tieve en negatieve sera die je nodig 

De productiestraat voor de ELISA-platen bestaat uit vier washers en drie dispensers.

Voorbeeld van de inhoud van een testkit zoals die wordt geleverd door Prionics. 
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hebt om controles te maken, en het 
kweken en opwerken van bepaalde 
antigenen (virussen). Met dit werk, 
waar drie mensen dagelijks mee be-
zig zijn, leggen we een stevige basis 
onder de kwaliteit van onze kits.”
Het meeste werk zit hem in het 
coaten van de platen. In de regel 
bestaat een testkit uit vijf 96-wells 
platen; dat kan een vaste- of een 
stripversie zijn. De polystyreen 
platen, die zijn ingekocht bij Greiner 
Bio-One, worden gevuld met de 
benodigde biologische grondstof-
fen, zoals antistoffen, antigenen 
en andere eiwitten. “Elke test is 
anders; verschilt in procedure, 
receptuur, uitvoering. Dat maakt het 

spannend, ook voor productie; je moet toch altijd 
goed opletten.”
Het vullen van de platen gebeurt met behulp van 
de MicroFill, een 8-kanaals BioTek dispenser, 
waarvan Prionics er drie in gebruik heeft. Na 
vullen worden de platen meestal overnacht in 
een broedstoof geïncubeerd. Dit vindt plaats bij 
bij hoge luchtvochtigheid om verdamping tegen 
te gaan. De volgende dag begint met een was-
stap op één van de vier BioTek Elx405 washers 
waarbij het overtollige, niet-gebonden materiaal 
wordt weggewassen. Hierna vindt met hulp van 
de dispensers een post-coating plaats. Dit is een 
gecombineerde blocking/stabiliteitsstap. Hier-
door kan je de plaat na het drogen lang bewaren 
bij koelkasttemperatuur. Ook wordt er een eiwit/
suiker-oplossing toegevoegd, die eventuele ‘lege 
plekken’ kan opvullen, zodat je geen a-specifieke 
binding krijgt. Na een laatste afzuigstap/aspiratie 
op de washers worden de platen gedroogd, in 
een droogstoof of in een vacüumdroger.

Samenstellen kits
Elke plaat wordt individueel verpakt onder va-
cuüm in een vacuümverpakkingsmachine, gelabeld 
en opgeslagen. Zodra de kits worden samenge-
steld –snel na het gereedkomen van de platen, 
want je wilt in verband met de houdbaarheid van 
de kits de platen zo vers mogelijk verwerken– om 
te worden uitgeleverd, komen de verschillende 
componenten samen: platen, buffers, conjugaten, 
controles, handleiding. De vloeibare componenten 
zijn vanuit een werkvoorraad in een zuurkast met 
behulp van een slangenpomp met steriele slangen 
afgevuld in de betreffende flesjes. Hierbij test de 
afdeling QC/QA altijd de werkvoorraad en steek-
proefsgewijs de afgevulde flesjes. Tot slot volgt 
een release test waarbij wordt gecheckt of alles 
in de verpakking zit. QA/QC sluit elke verpakking 
individueel af en voorziet die van een certificaat. 
“Dat is vooral een kwestie van tellen, maar dat 
moet wel heel nauwkeurig gebeuren. Als je van 
tevoren alles klaarzet en je houdt ergens een potje 
over, dan is er ergens iets misgegaan. Dat geldt 
ook voor het labellen: als je 200 labels hebt uitge-
draaid, moet je die ook precies allemaal hebben 
verwerkt. Eentje te weinig of eentje te veel kan 
absoluut niet!”
Al met al is de doorlooptijd voor het maken 
van de gehele kit inclusief de QC-testen en het 
verpakken zo’n drie weken. Dat is geen con-

tinu proces. Met het coaten van de platen –het 
meeste werk– zijn drie dagen gemoeid. Het 
maken van de grondstoffen en algemene buffers 
staat los van het productieproces; veel wachttijd 
zit bij QA/QC waar elk component individueel 
wordt gekeurd. Tevens lopen er altijd meerdere 
productieorders tegelijk; op basis van prioriteit 
wordt bepaald welke order voorrang krijgt.

Kleine series
Doorsnee orders zijn in de grootte van 100 tot 
200 kits, dus 500 tot 1000 platen. “Door de drie 
dispensers en vier washers in te zetten kunnen 
we per run 1200 platen aan; dat is goed te doen 
voor één persoon op één dag. We hebben, toen 
we rond de verhuizing in 2007 deze apparatuur 
bij Beun-De Ronde aanschaften, nadrukkelijk 
voor deze opzet gekozen, omdat je heel flexibel 
met je productiecapaciteit kunt omgaan. Heb je 
een grote order, dan gebruik je ze allemaal; bij 
kleinere orders pak je er één of twee. Dat bevalt 
prima. De stacks zijn heel stabiel; er zijn nooit 
platen die er doorheen zakken. Productiemede-
werkers kunnen zelf het onderhoud doen, door 
in ieder geval dagelijks of na iedere run goed de 
koppen schoon te maken, evenals de slangen die 
er iedere keer worden afgehaald. Als je dat niet 
zou doen, zitten de leidingen zo verstopt met die 
eiwitrijke oplossingen waar we mee werken.”
Alternatief voor de flexibele configuratie met de 
BioTek washers en dispensers zou een zogenaam-
de coatingstraat kunnen zijn, waarbij de platen 
geautomatiseerd worden geproduceerd. “Een 
dergelijk systeem komt pas in beeld bij series van 
2000 of meer. Ik kan niet in de toekomst kijken, 
maar door de overname door Thermo Fisher 
Scientific kan er best meer werk op ons afkomen, 
bijvoorbeeld door herlocatie van andere produc-
tievestigingen, andere overnames. Maar zelfs 
als dat het geval zou zijn, zou ik niet weten of 
een coatingstraat de eerst optie is. De processen 
zoals we die nu hebben ingericht lopen namelijk 
goed; daar kun je ook op verder bouwen.”

De productiestraat voor de ELISA-platen bestaat uit vier washers en drie dispensers.

I N F O R M ATI E

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Thermo Fisher Scientific-Prionics Lelystad
www.prionics.nl

■
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De NIEUWE MCO-170AIC biedt 

l Kleuren LCD touch screen 
l Uniek elektrisch slot met wachtwoord 
l Geïntegreerde schapsteunen 
l USB poort 
l Meer ruimte voor uw celkweek 
l De betrouwbare Panasonic prestaties en controle 

www.biomedical.panasonic.eu

MCO-170AIC CO2incubatoren

De NIEUWE standaard in het 
optimaliseren van uw celkweek

Bezoek ons op de 
WOTS 

Stand 8D020 in Hal 8 
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Zuurkasten met in hoogte 
verstelbaar werkoppervlak
Producten die de dagelijkse werkprocessen verbete-
ren en tegelijkertijd de veiligheid en effi ciëntie ver-
hogen kunnen alleen in samenspraak met gebruikers 
ontwikkeld worden. Op basis van nieuwe inzichten 
bieden de nieuwe Exploris zuurkasten een reeks aan 
extra functionaliteiten. Het intuïtief afmaken van 
een open- of sluitbeweging van het schuifraam is 
standaard.
Een noviteit op de markt zijn de zuurkasten met in 
hoogte verstelbare werkoppervlakken. De werkblad-
hoogte is standaard tussen de 730 en 940 mm in 
te stellen met drie voorkeursinstellingen voor vaste 
gebruikers. De VarioTop zuurkast biedt ergonomische 
toegang tot het werkoppervlak voor gebruikers van 
grotere- of kleinere gestalte en rolstoelgebruikers.
Een bijkomend voordeel is dat een VarioTop zuurkast 
tevens voor een (tijdelijk) grotere binnenruimte voor 
grote opstellingen kan zorgen. Het schuifraam sluit 
automatisch op de ingestelde tafelbladhoogte. 

Köttermann 
Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

Stand: 8B052

Microplaat spectrofotometer
BioTek’s nieuwe Epoch|2 microplaat spectrofotometer heeft alles wat 
in deze moderne tijd van een nieuw instrument wordt verwacht: een 
kleuren touch-screen, draadloze verbindingen via wifi  en Bluetooth 
en dataopslag op een fl ashdrive. Epoch|2 heeft een golfl engtebereik 
van 200 tot 999 nm en is uitstekend geschikt voor het meten van mi-
crovolume monsters van 2 µl in de Take3 of Take-3 Trio adapterplaat. 
Het systeem kan optioneel beschikken over een cuvetpoort voor het 
meten bij 1 cm weglengte.

Voor cell-based assay’s en andere temperatuurgevoelige assay’s 
biedt Epoch 2’s 4-Zone incubatiesysteem een incubatietemperatuur 
tot 65 °C en een unieke condensatiecontrole waardoor condensa-
tie op het plaatdeksel wordt voorkomen. Tevens is de schudfunctie 
uitgebreid met orbitaal en dubbel orbitaal schudden. 
Een nieuwe versie van het populaire dataverwerkingspakket Gen5 
is on-board geïnstalleerd. Met het touch-screen kunnen alle Gen5 
bewerkingen worden uitgevoerd. Hiervoor is geen computer meer 
nodig!

Epoch|2 is geschikt voor alle microtiterplaten van 6- tot 384-wells; 
kan worden uitgerust met een cuvetpoort en is geschikt voor de 
Take-3 microvolume adapterplaat. Epoch|2 kan worden gekoppeld 
aan de snelle BioStack voor automatisering tot een maximum van 50 
platen.

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Stand: 7D008
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20 DESTILLATIE

Odfjell Rotterdam is de laatste 
jaren negatief in het nieuws 
geweest door de shut down 
van een groot gedeelte van 
de opslagtanks. Wat veel 
mensen niet weten is dat 
op hetzelfde terrein het 
bedrijfsonderdeel PID 
(Petrochemical Industrial 
Distillation) zijn zaakjes 
wel goed voor elkaar heeft. 
Hoofd laboratorium Pieter van 
Bergen geeft een inkijk in de 
fascinerende wereld van de 
industriële destillatie.

“S
ommige moleculen kunnen 
meerdere keren bij ons langs 
komen. Dat begint bijvoorbeeld 
bij aardgascondensaat, een 

vloeistof die bij de aardgaswinning omhoog 
komt. Daar zitten vaak sedimenten doorheen 
die heel langzaam bezinken. Wij zuiveren dat op 
door te destilleren tot onder andere nafta, een 
grondstof voor de petrochemische industrie. Een 
klant van ons, die harsen en lijmen produceert, 
gebruikt ook nafta, maar die is vaak nog niet op 
specifi catie. Er zit bijvoorbeeld teveel benzeen en 
tolueen in. Dus komt die nafta weer bij ons om te 
worden afgedestilleerd. In de productieproces-
sen voor lijmen en harsen ontstaan vervolgens 
weer tal van restproducten, waar wij op onze 
beurt weer aromatische benzines en stookolie 
van maken.” Aan het woord is Pieter van Bergen, 
hoofd laboratorium bij PID (Petrochemical 
Industrial Distillation), een bedrijfsonderdeel van 
Odfjell Rotterdam dat van petrochemische bij- en 
afvalproducten vermarktbare producten maakt. 
In de meeste gevallen door destillatie in één van 

Uniek destillatiebedrijf verrijkt  bijna alles
de vier torens die op de immense 
terminal, die wordt gedomineerd 
door honderden opslagtanks, te 
vinden zijn.
Een kleine veertig jaar geleden 
startte de toenmalige directeur van 
de terminal, die toen nog Paktank 
heette, een destillatiebedrijfje als 
service naar zijn klanten. In die tijd 
had je nog vaak ‘contamination’, 
vermenging van producten door 
fouten of het niet goed schoonma-
ken van leidingen, wat weer leidde 
tot partijen of mengsels die off spec 
waren: die niet aan de specifi catie 
voldoen. In de loop der jaren is die 
service uitgegroeid tot een wereld-
wijde dienstverlening aan (grote) 
petrochemische bedrijven, handels-
organisaties en afvalverwerkers, 
met nog steeds dezelfde inslag: 
het door destillatie fractioneren en 
opzuiveren van mengsels tot fracties 

LV23 artikelen.indd   20 03-09-14   21:19



21LABVISION  |  # 2  |  SEPTEMBER 2014 

Uniek destillatiebedrijf verrijkt  bijna alles
die meer economische waarde hebben.

Flexibel
Met een totale destillatiecapaciteit van 100 ton 
per uur heeft PID een unieke positie tussen de 
kleinere chemiebedrijven en de grote, ‘dedica-
ted’ raffi naderijen in. “Een beetje raffi naderij 
heeft minstens tien keer zoveel capaciteit, maar 
die mist de fl exibiliteit om kleine partijen te 
verwerken. We hebben bijvoorbeeld een project 
gedraaid voor een bedrijf dat door een pijp-
leiding wisselende stoffen doorpompt: soms 
nafta, dan weer kerosine, dan weer benzine. Bij 
de overgang tussen die stoffen heb je altijd een 
menggebied, dat ze op basis van dichtheidsme-
ting wegzetten in een aparte tank. Dat mengsel 
komt met binnenvaarders hier naartoe, waar wij 
er benzine en gasolie van maken. Ze zouden dat 
mengsel ook zelf door de raffi naderij kunnen 
halen, maar dat is veel te duur. Je moet dan weer 
door de hele keten die je voor je aardoliever-
werking gebruikt, dus door de ontzouter, door 
je atmosferische toren, door je vacuümtoren, 

desulfurizers, noem maar op. Daar 
moet je allemaal energie in stoppen, 
terwijl je feitelijk maar één destilla-
tiestap nodig hebt, want de stoffen 
zijn al ontzwaveld, er zitten geen 
zouten meer in. In zo’n geval is het 
veel effi ciënter om dat door ons te 
laten doen.”

Expertise
Een andere troef die PID kan uitspe-
len is de koppeling van voldoende 
destillatiecapaciteit aan kennis om 
de componenten in het mengsel ook 
daadwerkelijk goed te kunnen schei-
den. Hierbij is geen enkel project 
hetzelfde, reden waarom bij elke 
aanvraag een uitgebreid vooronder-
zoek plaatsvindt in het laboratorium 
van Pieter van Bergen. “Met behulp 
van een zelf gemaakt programma in 
excel, waarin alle relevante chemi-
sche en fysische gegevens zitten 

BOVEN: Pieter van Bergen, hoofd laboratorium bij Odfjell PID, in het research lab waar de destillatie op laboratorium-

schaal wordt onderzocht.

LINKS: Het laboratorium en zelfs de vier destillatie-units van Odfjell PID vallen volkomen in het niet op het immense 

terrein van de Rotterdam Terminal (foto: Odfjell).

➞

Benzine voor Afrika
In Engeland stonden er ineens 3.000 auto’s 
stil. Ze hadden allemaal getankt bij dezelfde 
grote supermarktketen. Uit analyses bleek de 
benzine vervuild te zijn met siliconenolie. De 
speurtocht naar de oorsprong van de partij 
leidde naar een Amerikaans bedrijf dat een 
restpartij tolueen had verkocht, waar ook si-
liconenolie in zat. Een handelaar dacht slim 
te zijn en dacht ‘kopen die partij, dat is een 
mooie benzinecomponent.’ Hij wist echter 
niet dat die siliconenolie funest is voor de 
brandstofkatalysator. De partij werd aangebo-
den aan PID om te zuiveren, maar dat lukte 
niet. Om in destillatietaal te spreken: ‘de si-
liconenolie zat dwars in de benzine’. Uitein-
delijk is de partij naar Afrika verkocht, waar 
er nog heel veel auto’s zonder katalysator rij-
den. Sterker: het eerste wat ze daar doen is de 
katalysator eruit halen, want dat geeft te veel 
storingen...
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uit de ASTM-boeken, kunnen we 
een technische inschatting maken of 
we de componenten goed kunnen 
scheiden; of het een kansrijk project 
is. Als kookpunttrajecten overlappen 
wordt het een moeilijke zaak. Door 
het aantal schotels en de benodigde 
reflux (het deel van het product dat 
teruggeleid wordt in het proces 
om de zuiverheid te vergroten) te 
berekenen, kan ik bepalen of wij de 
door de klant gewenste zuiverheid 
kunnen halen. Ook kan ik beoor-
delen of de destillatie economisch 
rendabel is. Je wilt bijvoorbeeld niet 
met een hele hoge reflux produce-
ren, want dat kost energie en gaat 
ten koste van je productiesnelheid. 
Is het technisch en economisch 
haalbaar, dan maken we een com-
merciële berekening waarbij we de 
kostprijs van de destillatie bepalen, 
inclusief zaken als opslag en het 
schoonmaken van de tanks. Dat be-
drag communiceren we als richtprijs 
richting klant, en als die zich daarin 
kan vinden, zetten we de volgende 
stap: nabootsen van het destillatie-
proces op laboratoriumschaal. We 
kijken dan of er ook gebeurt wat we 
vanuit de theorie hadden bedacht. Is 
dat het geval, dan maken we de che-
misch-technologische vertaling naar 
onze industriële destillatietorens in 
een research rapport. Dat rapport 

is de basis voor de definitieve prijsopgave en het 
contract. In dat contract beschrijven we ook heel 
nauwkeurig de specificaties op de grondstoffen. 
Je maakt de prijsopgave immers op basis van een 
monster dat je van de klant krijgt, maar wie zegt 
dat dit een representatief monster voor de hele 
partij is?”

Procescontrole
Waar het researchwerk voor de projecten belang-
rijk is voor het binnenhalen van projecten en het 

ontwikkelen van nieuwe markten, ligt de toppri-
oriteit van het laboratorium bij de procescontro-
le. Hierbij voert het lab nagenoeg alles analyses 
zelf uit, waarbij het laboratoriumpersoneel in 
dagdienst de analyses uitvoert en de rest van de 
benodigde analyses in nachten en weekenden 
wordt ingezet door de procesoperators.
De grondstof- en eindproductanalyses worden 
ook bijna allemaal binnen het lab uitgevoerd. 
Een uitzondering is bijvoorbeeld de analyse van 
benzines op octaangetal, die wordt uitbesteed 
aan Saybolt, die even verderop op het terrein een 
nevenvestiging heeft. “Dat is een dermate duur 
apparaat, wat een investering voor alleen het 
analysewerk van de PID niet rechtvaardigt.”
Ondanks de behoorlijk grote labruimtes, de di-
versiteit aan analyses en taken bestaat het vaste 
team uit slechts drie mensen: Pieter van Bergen 
en twee HBO-analisten: Anita van den Berg – van 
den Bulk en Ilja Strijland. Beide analisten wis-
selen om de drie maanden tussen research en de 
lopende analyses. Als het druk is met de lopende 
analyses springt de andere analist altijd bij, en in 
hoge nood is er ook een helpende hand van Pie-
ter van Bergen. “Dat gaat heel soepel. We zitten 
met z’n drieën op één kantoor, zodat we goed 
met elkaar kunnen communiceren en we constant 
op de hoogte zijn van wat er speelt. Ook hebben 
we een beetje dezelfde signatuur; we hebben 
niet alleen affiniteit met het lab maar denken ook 
procesgericht. Je moet bij ons niet alleen analy-
ses kunnen uitvoeren, methoden kunnen maken, 
maar ook het proces begrijpen. Als een monster 
ineens een verkleuring heeft - ook al doen we er 
geen kleurtest op- moet je aan de bel trekken. 
Door continu mee te denken met het proces en 
tijdig problemen te signaleren fungeren we als 
vangnet van de organisatie.”

Niet alledaags
Het huidige laboratorium, dat na allerlei om-
zwervingen over het terrein, pas sinds begin 
2012 op de huidige lokatie is gevestigd, is met 
hulp van een ingenieursbureau ingericht op basis 
van de monster- en personenstromen. Ook was er 
de gelegenheid om extra zuurkasten te koppelen 
aan het bestaande luchtcirculatiesysteem en 
werd de verlichting sterk verbeterd, die nu overal 
1000 lux is, daglichtkwaliteit. De acht GC’s staan 
in een aparte ruimte met een aparte airco. Onder 
de tafels zijn rubbers aangebracht in verband 

Waar de ‘echte’ destillaties een continuproces zijn, vindt 

destillatie op laboratoriumschaal batchgewijs plaats. 

Gemakkelijker om uit te voeren, maar ook handiger voor 

de klant, die in plaats van minimal 10 liter nu maar 5 liter 

monster hoeft op te sturen.

De controlekamer van waaruit de processen in de vier destillatietorens worden geregeld.
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met het trillen van de vrachtwagens die af- en 
aanrijden door de nabijgelegen toegangspoort 
van de terminal. “We konden behoorlijk investe-
ren, al moesten we wel creatief zijn toen we nog 
een keukenblokje wilden aanschaffen waar geen 
budget meer voor was. We hebben toen maar 
de oude platina elektroden uit het vorige lab te 
gelde gemaakt bij een schroothandelaar: 1400 
euro!”, lacht Pieter van Bergen.
De verzameling analysetechnieken, een kleine 
vijftien verschillende, is vanzelfsprekend geënt 
op olie-analyses. Denk daarbij aan instrumenten 
voor de bepaling van vlampunt, kooktraject (fei-
telijk destillatie van een mengsel, maar dan met 
één schotel), dichtheid, dampspanning, organisch 
chloor, mercaptaan , kleur en kwikgehalte. 
De acht Bruker GC’s, geleverd door Bruker 
Nederland, zijn onderverdeeld in vier GC’s met 

identieke kookpuntskolommen, waarvan twee 
met cryogeenkoeling en vier GC’s met identieke 
WAX-kolommen. Hierop kan een groot scala aan 
GC-methoden worden gedraaid. De analyses 
kunnen in de controlekamer worden afgelezen; 
bij elke GC is per methode een voorbeeldplaatje 
voor de operators, zodat ze kunnen beoordelen 
of het programma de piek wel goed benoemt. 
Verder kan er niet veel mis gaan: “Het fi jne aan 
deze GC is dat je op het moment dat je hem 
injecteert, je hem ook direct start. De fout die we 
vroeger met operators hadden met handmatig 
indrukken, hebben we niet meer.”
Naast de procesanalyses gebruikt Pieter van 
Bergen de GC ook wel eens om een eerste idee 
te krijgen van een destillatie. “Dan neem ik een 
kookpuntskolom, daar prik ik het monster op 
en kan ik na export van alle getallen naar excel 
vanzelf zien of het mengsel te scheiden is; wat 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 
destillatie zijn.”

Afhankelijk
De succesformule van de PID –zo’n 26 miljoen 
omzet op 40 man personeel in 2011– kreeg een 
behoorlijke knal toen in 2012 de opslagterminal 
van Odfjell grotendeels gedwongen werd stilge-
legd in het kader van de ‘safety shut down’. “Wij 
huurden aanvankelijk 165.000 kuub, maar dat 
is inmiddels nog maar 30.000 kuub. Hoe je het 
wendt of keert, we zijn natuurlijk wel afhankelijk 
van opslagcapaciteit: zonder een terminal kunnen 
we niet bestaan. Het zijn derhalve ook voor ons 
spannende tijden. De hamvraag is: hoe lang duurt 

I N F O R M ATI E

Bruker Nederland
www.bruker.nl

Odfjell PID
www.odfjell.com/TollDistillation

het nog voordat de terminal weer 
in zijn geheel aan de regelgeving 
voldoet en wij weer meer capaciteit 
kunnen inhuren. Hoe lang kan je nog 
een lagere omzet draaien, voordat 
er maatregelen genomen moeten 
worden? Het personeelsbestand bij 
PID is inmiddels al afgenomen, en 
ook voor na de zomer zijn er plan-
nen om functies op te heffen. Eén 
van de scenario’s is namelijk om de 
dienstverlening meer te richten op 
grote partijen, waardoor je een fl ink 
deel van de researchactiviteiten niet 
meer hoeft uit te voeren en kosten 
kunt besparen. Dat zou de redding 
kunnen zijn voor het bedrijf, maar 
stilletjes hoop ik nog steeds dat de 
opslagfaciliteiten binnen afzienbare 
tijd voldoen aan de veiligheidsregel-
geving, zodat onze unieke exper-
tise van zowel laboratorium- als 
productiepersoneel ten volle benut 
kan blijven.”

Vier van de acht Bruker GC’s; deze zijn met identieke kookpuntskolommen.

■

Vier van de acht Bruker GC’s; deze zijn met identieke kookpuntskolommen.

Olie uit zoutgrotten
Verschillende landen hebben in een ver verle-
den strategische reserves van allerlei soorten 
olies opgeslagen in zoutcavernes, diep onder 
de grond. Op zekere momenten wordt die olie 
opgepompt, bijvoorbeeld om de economie 
wat op te peppen. PID heeft via handelaren 
verschillende partijen mogen valoriseren. Zo 
was er een partij benzine die zwart was, waar-
schijnlijk omdat er ook aardolie in de caver-
nes was opgeslagen. Met destillatie lukte het 
om 96 % als top eraf te krijgen; de rest, het 
zwarte kon uiteindelijk nog worden verkocht 
als stookolie.
In een ander partij, gasolie, bleek organisch 
chloor te zitten; oorzaak aanvankelijk onbe-
kend. Onderzoek in de proefopstelling bracht 
naar voren dat het chloor er met gasolie prima 
af te halen was, in tegenstelling tot bij benzi-
ne waar het kookpunt middenin het benzine-
spectrum zat. Nader onderzoek bracht aan het 
licht dat het ging om het inmiddels verboden 
middel trichloorethyleen (‘one-one-one’), dat 
waarschijnlijk als schoonmaakmiddel op het 
schip was gebruikt dat de olie transporteerde. 
De schipper moet wellicht hebben gedacht 
dat hij zijn afval wel bij de gasolie kon men-
gen, omdat het spul voor jaren de grond in 
zou gaan; niemand zou er iets van merken...

LV23 artikelen.indd   23 03-09-14   21:19



Brug tussen detecteren  
en identificeren wordt  
steeds kleiner

De TNO-vestiging in Rijswijk haalt meestal het nieuws als het gaat 
over de analyse van monsters in relatie tot chemische wapens, 
maar is veel breder georiënteerd. De expertise van het lab op 
het gebied van bemonstering en analyses van met name 
luchtmonsters, wordt inmiddels toegepast voor tal van 
milieu- en aanverwante vraagstukken. Veelvuldig gebruikte 
techniek daarbij is GC/MS.

D
e analytische groep van de afdeling 
CBRN Protection in het Prins Maurits 
gebouw van de TNO-vestiging in 
Rijswijk is het enige laboratorium in 

Nederland, en één van negentien in de wereld, 
dat door de OPCW (‘Organization for the Prohi-
bition of Chemical Weapons’) is erkend voor het 
analyseren van monsters op chemische strijdmid-
delen. Je zou verwachten dat dit uit de inrichting 
van het lab is af te lezen: extra beschermde 
opstellingen, een overdaad aan gevarenstickers. 
Maar niets van dat; je waant je in elk willekeurig 
ander analytisch lab. “Net als bij andere toxische 
stoffen is ook bij chemische strijdmiddelen de 
dosis die bepalend is voor de toxiciteit. In het 
analytisch lab werken we met 1 ml GC-vials met 

concentraties in de orde van 10 µg/ml. Dan heb 
je het over kleine hoeveelheden, die ook nog 
eens extreem verdund zijn, zodat er geen extra 
risico is”, legt senior onderzoeker Leo de Reuver 
uit. “Heel anders is dat bij het zogenaamde 
hoog-tox lab, even verderop, waar we hoog-
toxische middelen, waaronder de chemische 
strijdmiddelen, onderzoeken en soms in kleine 
hoeveelheden maken. Daar maken we gebruik 
van een streng luchthuishoudingsregime, waarbij 
alle naar buiten gaande lucht gefilterd wordt en 
je via een sluizensysteem naar binnen en buiten 
gaat. Als het hoog-tox lab in gebruik is, staat er 
ook altijd een speciaal opgeleide BHV-ploeg klaar 
om direct in te kunnen grijpen als er iets aan de 
hand zou zijn. Overigens, als we een tiental fles-

jes vanuit het hoog-tox lab meenemen 
voor analyse gebeurt dat wel in een 
speciale box, die we alleen in de zuur-
kast openen. Alle risico’s, hoe klein ze 
ook mogen zijn, sluiten we wat dat 
betreft zo veel mogelijk uit.”

Dicht bij het vuur
Leo de Reuver weet als geen ander hoe 
groot de risico’s kunnen zijn. In 1991 
maakte hij deel uit van een UNSCOM-
missie in Irak om opslagplaatsen van 
chemische wapens te onderzoeken. 
“Mijn taak in die missie was het 
nemen van monsters, soms uit tanks 
waar wel honderden liters sarin in 

24 CHEMISCHE WAPENS
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Tomas van Groningen, junior research assistant op het GC/MS-lab van de TNO-vestiging in Rijswijk, bij de recentelijk bij Da Vinci Laboratory Solutions aangeschafte Agilent GC/MS die is 

uitgerust met een Gerstel beladingsstation en uitstookunit voor Tenax-buizen.
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Draagbare MS-snuffelhond
Da Vinci Laboratory Solutions werkt in het kader van het EU-project ‘Snif-
fles’ met onderzoekers van onder meer de University of Liverpool aan de 
‘Sniffer’, een universele gassensor waarmee (semi)vluchtige componenten 
kunnen worden gedetecteerd. Het is de bedoeling dat de ‘Sniffer’ als draag-
baar instrument wordt ingezet ter ondersteuning van bijvoorbeeld snuffel-
honden bij luchthavencontroles.
De ‘Sniffer’ is gebaseerd op lineaire ion trap massaspectrometrie (LIT MS) 
techniek. Bij het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar miniaturisering 
onder meer door een verlaagd vacuümgebruik mogelijk te maken, wat leidt 
tot een kleinere vacuümkamer. In de ‘non-scanning mode’ wordt gemikt op 

één target-ion met één bepaalde massa door het uitoefenen van geschikte 
RF- en DC-voltages op in verschillende richtingen (x, y en z) georiënteerde 
elektrodes, de zogenaamde LIT ‘rods’.
Na assemblage en kalibratie van een prototype van deze draagbare massa-
spectrometer zijn testen doorlopen met stoffen die lijken op cocaïne, TNT 
en het zenuwgas sarin. De eerste resultaten zijn in mei 2014 in een pos-
ter gepresenteerd tijdens het 38-ste International Symposium on Capillary 
Chromatography in Riva del Garda.

www.sniffl es.eu
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zaten. Je bent op dat moment uiterst geconcen-
treerd aan het werk, maar je bent onbewust toch 
ook bezig met het gevaar dat van die enorme 
hoeveelheid uitgaat. Er zal dus best wel een beet-
je angstzweet hebben gezeten bij de plas water 
die steevast in mijn laarzen stond als ik na de 
maximaal toegestane uur, anderhalf uur werken 
bij 45 graden Celsius of meer mijn beschermende 
outfit uittrok!”
Het aantonen van de chemische strijdmiddelen 
–via GC/MS-analyse in een mobiel laboratorium– 
was bij die missie eenvoudig. Als de strijdmid-
delen daadwerkelijk worden gebruikt, is het een 
veel grotere uitdaging om ze aan te tonen. “Op 
het moment dat iemand een monster kan nemen, 
is er doorgaans al heel veel tijd verstreken sinds 
het vrijkomen van de gassen. Dus heb je het 
over hele lage concentraties in milieumatrices. 
Om de middelen toch aan te kunnen tonen 
zien we een trend naar biomedische monsters 
(bloed, urine) van slachtoffers van aanvallen met 
chemische strijdmiddelen. De middelen blijven 
langer aanwezig in lichaamsmateriaal en zijn 
ook aantoonbaar aan de hand van ontledings- en 
degradatieproducten. Crue constatering hierbij is 
dat overlevenden van zo’n aanval dikwijls minder 
geschikt zijn als donor voor een biomedisch mon-
ster. Ze hebben alleen kunnen overleven omdat 
ze aan relatief lage concentraties zijn blootge-
steld: de toxiciteit van chemische strijdgassen is 
dusdanig hoog dat er al bij heel kleine concentra-
ties een letaal effect is.”

Altijd paraat
Het laboratorium in Rijswijk moet als ‘desig-
nated’ laboratorium altijd voorbereid zijn om 
monsters te analyseren op chemische strijdmid-
delen. Hiertoe doet het lab jaarlijks mee aan een 
door de OPCW georganiseerde zogenaamde 
proficiency test. “We ontvangen dan een aantal 
monsters waarin componenten zijn verwerkt die 
in chemische wapens kunnen zitten. Die moet 
je aantonen, dat wil zeggen onomstotelijk vast-
stellen dat ze erin zitten. Hiervoor moeten we 
meerdere analysetechnieken toepassen; GC/MS 
komt dan altijd wel aan bod”, aldus Leo de Reu-
ver. Of zijn lab ook betrokken was bij de analyse 
van monsters uit Syrië, zal je uit zijn mond niet 
vernemen. “Dat is ‘classified’ informatie”.

De twee GC/MS-systemen en de LC/MS/MS op 
het lab in Rijswijk draaien niet alleen chemi-
sche wapens gerelateerde projecten. “Het lab is 
vanuit de Nederlandse defensiewereld opgericht, 
maar inmiddels werken we ook voor andere 
defensie-organisaties en niet-militaire opdracht-
gevers. Naast analyses voor de onderzoeken die 
in Rijswijk worden uitgevoerd, krijgen we ook 
veel werk vanuit andere TNO-afdelingen. Als 
onderdeel van TNO Earth, Life & Social Scien-
ces zijn we één van de weinige plekken binnen 
TNO waar nog analytisch-chemische expertise 
is geconcentreerd. We bakenen het niveau wel 
af tot onderzoek dat aanligt tegen dat van de 
universiteiten, die trouwens ook steeds meer met 
ons samenwerken. ‘Research met de hoofdletter 
R’ noemen we dat hier.”

Luchtmonsters
Een voorbeeld van ‘Research met de hoofdletter 
R’ is de ontwikkeling van een nieuwe manier van 
bemonsteren bij het bepalen van vervuilingen in 
vacuümcontainers. Tomas van Groningen, sinds 
2012 in dienst als junior research assistant en één 
van de drie vaste medewerkers op het GC/MS-
lab, licht het onderzoek toe dat in samenwerking 
met de TNO Delft wordt uitgevoerd. “In Delft 
gebruiken ze grote vacuümketels die ze onder 
hoog vacuüm kunnen zetten, in de range van 10-7 
tot 10-9 mbar. Daarin plaatsen de onderzoekers 
voorwerpen om te kijken hoe die zich gedragen 
in vacuüm. Door het hoge vacuüm verdampen 
de verbindingen die in het materiaal zitten naar 
buiten; uitgassen noemen we dat. Om die gassen 
te bemonsteren voor analyse werd tot nu toe 
altijd een absorbens in de ketel geplaatst, waar 
de componenten naar toe werden getrokken. 
Maar op het moment dat je dat absorbens eruit 
wilde halen, moest je het vacuüm verbreken, wat 
praktisch gezien erg omslachtig is. Ons idee was 
om op basis van temperatuurdiffusie de compo-
nenten uit de vacuümcontainer te trekken naar 
een afgesloten buis die je door middel van kranen 
open en dicht kunt draaien, waardoor je het 
vacuüm niet hoeft te verbreken. De componenten 
slaan hierbij neer op de wanden van een stukje 
roestvrij stalen buis dat tot -40 °C is gekoeld. 
Door later die buis te verwarmen en vervolgens 
de uitdampende stoffen te injecteren in de GC 

kan je een groot volume gasinjectie 
doen.”
Voor deze methode wordt de recent 
aangeschafte GC/MS gebruikt, een 
combinatie van de Agilent Techno-
logies 7890B GC, 5977A MSD en 
Gerstel Thermisch Desorptie Systeem 
(TDS). “We hebben deze GC/MS weer 
bij Da Vinci Laboratory Solutions 
aangeschaft in eerste instantie ter 
vervanging van de 15 jaar oude TDS 
GC/MS. Naast ‘state of the art’ mas-
saspectrometertechnologie hebben 
we met deze GC/MS ook de beschik-
king over een aantal mogelijkheden 
die juist voor onze tak van sport 
–het meten van luchtmonsters– een 
uitkomst zijn. Zo is er van Gerstel een 
speciale uitstook unit voor Tenax-bui-
zen en een beladingsstation waarmee 
we Tenax-buizen kunnen beladen. 
Een hele verbetering ten opzichte 
van de oude situatie waarbij we de 
monsters uitstookten in een GC-oven 
onder een hogere flow”, vertelt Leo 
de Reuver.

Leo de Reuver: “De brug tussen detecteren en identificeren 

wordt steeds kleiner, maar zal niet verdwijnen: laboratori-

umapparatuur als GC/MS zal altijd nodig zijn om onomsto-

telijk vast te stellen om welke verbindingen het gaat.”
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Op tijd bemonsteren
Een andere uitbreiding bij de nieu-
we GC/MS is een Gerstel sampler 
die in het veld kan worden gezet en 
die automatisch buizen kan beladen. 
Voorbeeld van een toepassing is 
defensie-gerelateerd milieu-onder-
zoek rond de vraag: Waaraan wordt 
een militair blootgesteld en is dit 
schadelijk?
Waar bij de schiettrainingen het 
moment van monstername uitste-

kend te timen is, is dat bij allerhande andere 
monitoring applicaties juist een groot probleem. 
Tomas van Groningen is betrokken bij onderzoek 
om de monstername op afstand te besturen. “We 
monitoren van alles met al dan niet specifi eke 
detectoren, maar het euvel van de meeste sen-
sortechnieken is dat ze niet kunnen dienen als 
eenduidig identifi catiemiddel. Pragmatisch wordt 
er dan voor gekozen om bijvoorbeeld een week 
of nog langer te bemonsteren, zodat je een afwij-
kende concentratie en/of samenstelling in ieder 
geval in je monster hebt. Maar die piekwaarde 

is dan zodanig verdund dat je daar met de GC/
MS verder niets meer mee kunt. We hebben een 
strategie ontwikkeld om sensoren die permanent 
monitoren te koppelen aan een monsterna-
metechniek. Zodra de sensor een verandering 
waarneemt, wordt gestart met bemonsteren. 
Voordeel van deze methode is dat de concentra-
tie in je monster veel hoger is, zodat je met de 
GC/MS ook daadwerkelijk een goede kwalita-
tieve en kwantitatieve analyse kunt uitvoeren.”

Check de detector
TNO is ook op een andere wijze betrokken bij 
onderzoek naar detectoren. Leo de Reuver: “Tal 
van bedrijven ontwikkelen apparatuur voor de 
detectie van specifi eke toxische verbindingen 
in dampen. Dat zijn niet speciaal chemische 
strijdmiddelen, maar vooral industriële verbin-
dingen, de zogenaamde TIC’s: ‘toxic industrial 
compounds’. Naast specifi citeit speelt hierbij ook 
de kwantitatieve betrouwbaarheid een steeds 
grotere rol. Om dat laatste goed te kunnen 
bepalen moet heel nauwkeurig de concentratie 
in de luchtstroom die door de detector gaat kun-
nen worden vastgesteld. Combinatie van onze 
expertise op het gebied van luchtbemonstering 
en ‘state of the art’ GC/MS, zoals we met de 
nieuwe Agilent GC/MS gecombineerd met de 
Gerstel TDS van Da Vinci kunnen bedrijven, levert 
de gewenste betrouwbaarheid.”
Die detectoren kunnen trouwens in de nabije 
toekomst danige concurrentie krijgen van de 
massaspectrometer zelf (zie ook kader). “Hand-
held minimassaspectrometers ter grootte van 
een paar spelcomputers komen er aan. Wat dat 
betreft wordt de brug tussen detecteren en iden-
tifi ceren steeds kleiner. Verdwijnen zal die brug 
niet: de apparatuur in het laboratorium zal toch 
altijd nodig zijn om onomstotelijk vast te stellen 
om welke verbindingen het gaat.”

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

TNO
www.tno.nl
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OPCW

OPCW staat voor ‘Organization for the Prohibition of Chemical Weapons’ 
en is het uitvoerend orgaan van het Chemische Wapens Verdrag dat in 
1997 van kracht werd. In dit verdrag staat dat lidstaten al hun chemi-
sche wapens moeten vernietigen, net als de installaties waar de wapens 
werden geproduceerd. Ook dienen de landen activiteiten in fabrieken 
(en ook laboratoria als dat van TNO in Rijswijk) waar met bepaalde chemische stof-
fen wordt gewerkt op te geven aan de OPCW en die fabrieken te onderwerpen aan 
regelmatige inspecties.

De OPCW, dat vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede ontving, onderneemt de vol-
gende activiteiten:
•  Inspecties om te controleren dat voorraden chemische wapens daadwerkelijk wor-

den vernietigd.
•  IInspecties ter controle van industriële locaties waar gebruik wordt gemaakt van 

bepaalde chemische stoffen om erop toe te zien dat geen chemische wapen gepro-
duceerd (kunnen) worden.

•  IEvalueren van opgaven van lidstaten over productie en verkoop van bepaalde che-
micaliën.

•  IHet verlenen van technische hulp aan landen die een erfenis van chemische wa-
pens hebben uit het verleden om deze landen te helpen met opruimen ervan.

Locaties waar chemische wapens worden vernietigd, worden continu gemonitord. 
Chemische fabrieken die stoffen maken die (ook) als grondstof voor chemische wa-
pens kunnen dienen en chemische fabrieken die door de conventie verboden stoffen 
in kleine hoeveelheden maken voor vreedzame doelen, worden regelmatig geïnspec-
teerd. 
Het hoofdkantoor van de OPCW is gevestigd in Den Haag; in Rijswijk (geografisch 
vlak naast TNO) heeft de OPCW een klein laboratorium, dat gericht is op ondersteu-
ning van de inspecteurs: testen en kalibreren van analytische apparatuur en zorg dra-
gen dat de inspecties volgens de geldende procedures worden uitgevoerd. Bovendien 
beheert het de OPCW centrale analytische database.
www.opcw.org
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Salm en Kipp komt met 
eigen productlijn

Parallelle hogedrukextractie

Op 1 oktober 1898 opende de heer G.B. Salm een magazijn voor weten-
schappelijke instrumenten in een pand aan de Reguliersbreestraat 31 te 
Amsterdam. Hij signaleerde aan het eind van de 19de eeuw een toene-
mende behoefte aan instrumentatie voor wetenschappelijk onderzoek, en 
speelde hierop in. Deze fi rma is uitgegroeid tot het huidige Salm en Kipp 
BV, een Nederlandse distributeur van laboratoriumapparatuur.

Net als 116 jaar geleden heeft Salm en Kipp ook nu geluisterd naar de vraag 
vanuit de moderne Nederlandse laboratoria, en introduceert onder eigen 
naam een productlijn van laboratoriumapparatuur. Het assortiment bestaat 
uit apparatuur die dagelijks op vrijwel ieder lab wordt gebuikt. Goede spe-
cifi caties, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening zijn dan ook de pijlers 
onder het Salm en Kipp assortiment. Omdat budgetten steeds verder onder 
druk komen te staan, is voor een scherpe prijsstelling gekozen. 
De eigen productlijn van Salm en Kipp bestaat uit magneetroerders met en 
zonder verwarming, bovenroerder, microcentrifuge voor 1,5 ml vaatjes en 

PCR-strips, vortex-menger, rollenbank voor bloed- of kweek-
buizen en een rotatieverdamper met gemotoriseerde lift. In de 
toekomst worden hier nog meer producten aan toegevoegd.
De lancering van de Salm en Kipp productlijn zal plaats vinden 
tijdens de WoTS op de stand van Salm en Kipp, waar men 
tevens het 116 jarig bestaan viert.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Stand: 8C021

Extractie onder hoge temperatuur en druk is 
inmiddels een gevestigde techniek in een keur 
aan analytische toepassingen, met name de 
milieu- en levensmiddelenanalyse. Dat blijkt 
onder andere uit de erkenning van de methode 
door de Amerikaanse EPA. De verhoogde tem-
peratuur brengt een hoger oplossend vermogen 
met zich mee en een betere doordringing van 
de matrix door het oplosmiddel, zodat de te 
analyseren verbindingen sneller uit de matrix in 
het extractiemiddel diffunderen. De verhoogde 
druk zorgt er daarbij voor dat het oplosmiddel in 
de vloeibare toestand blijft 
en de extractiecel snel met 
vers oplosmiddel wordt 
gevuld. 

In tegenstelling tot appara-
ten waarbij de monsters na 
elkaar worden geëxtraheerd 

(sequentiële werking) kan de SpeedExtractor tot 
zes monsters gelijktijdig extraheren (parallelle 
werking). Dit maakt het mogelijk om meerdere 
inkomende batches direct te verwerken, hetgeen 
de totale analysetijd aanmerkelijk verkort. Op 
die manier kan een batch van zes monsters in 
circa 30 minuten worden geëxtraheerd. Zelfs als 
er nog meer uitgebreide clean-up- en verdam-
pingsstappen nodig zijn, is het resultaat binnen 
een halve of, in uitzonderlijke gevallen, na een 
volle werkdag beschikbaar. Voor productiebedrij-
ven, die vaak letterlijk zitten te wachten op de 

analyseresultaten, is dat een 
wezenlijk voordeel.
De SpeedExtractor onder-
scheidt zich verder door de 
grote gebruiksvriendelijk-
heid. Zo worden bijvoor-
beeld de extractiecellen 

automatisch 
afgesloten. 
Naast tijds-
besparing 
levert dat 
ook een 
verbeterde 
veiligheid 

omdat fouten door manipulatie hiermee uitgeslo-
ten zijn. Dit komt uiteraard ook ten goede aan de 
reproduceerbaarheid.
Een andere unieke eigenschap van de SpeedEx-
tractor is de fl exibiliteit. Een temperatuurbereik 
van 50 tot 200 °C, een drukbereik van 50 tot 
150 bar, te gebruiken extractiecellen van 10 
tot 120 ml, een grote keuze aan opvangvaten, 
geïntegreerd spoelen in een apart afvalvat en de 
mogelijkheid om per cyclus verschillende oplos-
singsmiddelen te gebruiken maken een tot nu toe 
ongekend groot scala aan toepassingen mogelijk.
Büchi streeft er naar om door nauwgezet op 
elkaar afgestemde labapparatuur een optimale 
processtroom mogelijk te maken. De parallelle 
verdampers Multivapor en Syncore vormen hier-
bij een ideale aanvulling op het parallelle proces 
van de SpeedExtractor. De extracten kunnen in 
een dergelijke confi guratie direct, zonder over-
schenken en de daarmee gepaarde kans op verlies 
of fouten, naar de verdampers worden overge-
bracht en parallel worden geconcentreerd.

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

Stand: 8.D050
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Structurele aanpak 
onderhoud komt 
kwaliteit ten goede

Met de invoering van een apparatuur management sys-
teem heeft het laboratorium van WIL Research in Den 
Bosch structureel grip gekregen op het onderhoud, het 
beheer en de validatie van het apparatuurpark. Hiermee 
is niet alleen continu hoge kwaliteit gegarandeerd, 
maar is ook de levensduur van menig apparaat ver-
lengd. Analiste Joke Stehmann is één van de sleutelspe-
lers in de implementatie en het gebruik van het systeem.

O
p de dag van het interview met Lab-
Vision is ook de FDA op bezoek, voor 
inspectie van onder andere het ana-
lytisch laboratorium. Het interview 

verloopt lange tijd ongestoord, maar vlak voor 
het einde gaat toch de telefoon van Joke Steh-
mann. Of ze even naar het lab kan komen om wat 
tekst en uitleg te geven. Vijf minuten later is ze 
terug om na tien minuten weer te verdwijnen. Nu 
voor meer dan een uur! “ACMS”, verontschuldigt 
zij zich, “iedereen werkt er al een tijd mee, maar 
met QA audits, zoals nu met de FDA, hebben ze 
mij er toch graag even bij.”

ACMS staat voor Automation 
Compliance Management Suite. Dit 
is een softwarepakket van Rescop 
dat op maat is gemaakt voor WIL 
Research. “Als ik vroeger een log-
boek nodig had, dan had ik bij wijze 
van spreken hier mijn apparatuur en 
moest ik drie deuren verder of een 
verdieping naar beneden om de pa-
pieren te zoeken. Nu hebben we één 
transparant systeem dat vanaf elke 
werkplek bereikbaar is om iets op 
te zoeken of om nieuwe gegevens 

WIL Research
WIL Research is een contract research organi-
satie voor toxicologisch onderzoek. Voordat 
nieuwe chemische stoffen op de markt wor-
den toegelaten, moet uitvoerig veiligheids- en 
milieu-onderzoek worden verricht aan deze 
stoffen. Onderzoekers van WIL Research voe-
ren de testen uit die voor de ontwikkeling en 
registratie van nieuwe stoffen (geneesmidde-
len, industriële chemicaliën, biociden en be-
strijdingsmiddelen) nodig zijn.
WIL Research heeft onderzoekslaboratoria in 
Ashland (Ohio), Chicago en Philadelphia in 
de USA en in Den Bosch en in Lyon , waar in 
totaal ruim 1100 technici en wetenschappers 
werken. Bij WIL Research in Den Bosch wer-
ken ongeveer 300 mensen op het gebied van 
Toxicologie, Milieu-onderzoek, Discovery en 
(Analytische) Chemie.
Een belangrijk deel van het benodigde on-
derzoek zijn chemische analyses en fysisch-
chemische testen die in de afdeling Chemie 
worden uitgevoerd. Omdat het om nieuwe 
chemische stoffen gaat, is het ontwikkelen 
van nieuwe analysemethoden een belangrijke 
activiteit. Jaarlijks ontwikkelt WIL Research 
in Den Bosch voor zo’n 350 nieuwe stoffen 
een meetmethode. 
Om dat werk goed te kunnen doen beschikt 
WIL Research over een goed uitgerust che-
misch laboratorium met 12 UPLC-MSMS in-
strumenten, 3 GC-MS(MS)-systemen, ICP-MS, 
FTIR en tal van GC-, UPLC- en TLC-systemen. 
Ook is er een radiochemisch laboratorium in 
Den Bosch.
Bij Chemie werken in de analysegroep mo-
menteel zo’n 40 HBO analisten en 12 acade-
mici.
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Structurele aanpak 
onderhoud komt  
kwaliteit ten goede

erin te laden. Waar je ook werkt, 
iedereen doet hetzelfde en alles is 
traceerbaar.”

Veel en divers
Die systematische werkwijze is geen 
overbodige luxe als je de omvang en 
diversiteit van het instrumentenpark 
bij WIL Research in ogenschouw 
neemt. “Als CRO (‘contract research 
organization’) zijn we actief in 
verschillende markten, zoals farma, 
chemie en agrochemie. Voor elk 

van die markten voeren we specifieke testen en 
analyses uit. Voor de farma, waar we van oudsher 
onder de vlag van het voor velen nog bekend in 
de oren klinkende NOTOX al veel toxicologische 
studies uitvoerden, zijn dat bijvoorbeeld ook 
bioanalyse, discovery studies, farmacokinetisch 

werk en veiligheidsstudies. Op het gebied van 
de chemie hebben we de laatste jaren veel werk 
erbij gekregen in het kader van de herregistra-
ties van bestaande chemicaliën voor REACH. 
Dan heb je het naast tal van chemische analyses 
ook over fysische studies, zoals wateroplosbaar-
heid, smeltpuntbepaling, kookpuntbepaling, 
brandbaarheid en explosiviteit”, vertelt Joke 
Stehmann.
Al met al zijn er zo’n drieduizend instrumenten 
te vinden in de verschillende laboratoria van WIL 
Research, van twaalf LC-MSMS systemen die 
dag in dag uit monsters voor onder andere ➞

“Door goed onderhoud te geven, 
kun je er langer gebruik van maken.  
Er is minder uitval;  
je bent het gewoon voor.”

Joke Stehmann is als apparatuurverantwoordelijke labapparatuur en pipetten bij het laboratorium APC (Analytical Physical Chemistry) van WIL Research in Den Bosch 

nauw betrokken bij de implementatie van het apparatuur management systeem ACMS.
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van de gegevens en eenduidige procedures bij 
onderhoud en controle. Voor analisten en vooral 
voor de apparatuurverantwoordelijken is er meer 
gemak en minder administratief werk. En –niet 
onbelangrijk– de transparantie en vormgeving 
van het systeem zorgen er ook voor dat klanten 
en ‘regulators’ zoals de FDA zien dat je je appara-
tuur goed onder controle hebt.

Preventief onderhoud
Als prototype van de analist die alles aanpakt 
moet Joke Stehmann wel even lachen bij de 
vraag hoe ze haar werk indeelt. “In principe staan 
er drie dagen per week gereserveerd voor het 
analistenwerk; de rest van de tijd ben ik druk met 

mijn taken als apparatuurverantwoordelijke.”
Als apparatuurverantwoordelijke pipetten, 
fysische apparatuur en labapparatuur als water-
baden, wasmachines, centrifuges, vriezers en 
fi lmverdampers zorgt Joke voor het dagelijkse 
onderhoud en onderhoudt ze contacten met 
leveranciers. “Als je iets kunt oplossen, en het 
kost niet teveel tijd, dan doe je dat zelf. Maar die 
situaties proberen we door structureel preventief 
onderhoud zoveel mogelijk te vermijden. Afhan-
kelijk van het apparaat is dat in de regel één of 
twee keer per jaar.”

Voor chromatografi e- en MS-systemen is hierop 
een uitzondering gemaakt. “Sinds kort heb-
ben we een dag per week een specialist van 
de leverancier ‘in house’ die deze apparatuur 
onderhoudt. Deze systemen draaien fulltime; 
we kunnen het ons eenvoudig niet permitteren 
dat die apparatuur een dag stilstaat. Is er een 
centrifuge kapot, dan kan je nog uitwijken naar 
een andere afdeling; bij een UPLC/MSMS kan dat 
eenvoudigweg niet.”

Onderhoud pipetten
Een verhaal apart is het beheer van de pipet-
ten. “In totaal hebben we zo’n 300 pipetten in 
gebruik, en dat worden er gezien de hoeveel-
heid werk die naar ons toekomt, alleen maar 
meer. Aanvankelijk controleerde elke analist 
zijn of haar eigen pipetten. Dat is best wel veel 
werk; met het invoeren van de gegevens in 
het logboek is dat al snel meer dan 1 fte per 

Werken bij WIL Research
Op de website van WIL Research vind je zomaar tien of meer vacatures voor de lokatie Den Bosch. Veel analis-
tenfuncties, maar ook studieleiders, analytisch chemici en toxicologen worden gezocht. De vacatures hangen 
volgens Joke Stehmann samen met de groei die het bedrijf doormaakt: “Meer opdrachten betekent ook meer 
analytisch werk. Die groei zal ook gepaard gaan met verdere investeringen in apparatuur voor nieuwe studies 
zoals lage temperatuurstudies en vlampuntbepalingen, maar ook uitbreidingen van de huidige capaciteit: ik 
zie ook wel één of meer nieuwe MS-systemen in het verschiet.”
Analisten kunnen zich bij WIL Research op verschillende manieren ontplooien. Vanuit een opleidingstraject 
waarin kennis wordt gemaakt met de verschillende typen onderzoek en technieken is een eerste stap veelal 
naar de HPLC- of GC-methodes. Afhankelijk van je interesse en kunde kan je verder gaan, bijvoorbeeld in de 
richting van de massaspectrometrie of ICP. Ook kan je procesmatig aan de slag, zoals Joke Stehmann, die naast 
haar reguliere werk als analist gegroeid is tot apparatuurverantwoordelijke en één van de trekkers is van het 
apparatuur management systeem ACMS.”

bioanalyse en metabolisme-onder-
zoek verwerken tot apparatuur voor 
specifi eke fysische testen die maar 
een paar keer per jaar uit de kast 
hoeft te worden gehaald. Van een 
paar honderd pipetten die dagelijks 
intensief worden gebruikt tot tien-
tallen GC- en HPLC-systemen die 
full time draaien. Apparaten die met 
elkaar gemeen hebben dat ze altijd 
betrouwbaar moeten werken en dus 
goed moeten worden onderhouden.

Verbetering
Joke Stehmann is als apparatuur-
verantwoordelijke labapparatuur en 
pipetten bij het laboratorium APC 
(Analytical and Physical Chemistry) 
nauw betrokken bij de implemen-
tatie van het apparatuur manage-
mentsysteem. “In september 2011 
hebben we de eerste stappen gezet 
in een proces dat een kleine twee 
jaar later tot een goed werkend 
systeem heeft geleid. De imple-
mentatie hebben we gefaseerd. We 
zijn begonnen met APC en hebben 
daarna de andere laboratoria, zoals 
bioanalyse, toxicologie discovery en 
environmental sciences afgerond.”
De resultaten zijn op verschillende 
niveaus zichtbaar. Het systeem 
zorgt voor een betere vindbaarheid 

Met behulp van het automatisch logboeksysteem kan op iedere werkplek de actuele status van ieder 

instrument worden gecheckt en zijn alle relevante gegevens paraat.
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jaar aan uren. We hebben der-
halve met onze hofleverancier van 
pipetten, Gilson, afgesproken dat 
er maandelijks twee specialisten 
langskomen voor het onderhoud 
van de pipetten. Per keer nemen zij 

ongeveer een derde van het aantal 
pipetten in behandeling, zodat 
elke pipet eens per drie maanden 
grondig gecontroleerd wordt. Als 
uit de controle blijkt dat er iets 
mis is, als de pipet niet meer aan 
de –strenge– specificaties voldoet, 
dan passen ze hem ter plekke aan, 
en evalueren wij het effect ervan 
op uitgevoerde studies. Prettige 
bijkomstigheid is dat Gilson ook de 
pipetten van andere leveranciers 
controleert, en ze indien nodig ook 
opstuurt. Op die manier nemen ze 
ons echt een stuk werk uit handen. 
Ook voor mij is het veel efficiënter: 
nu kan ik in één keer alles contro-
leren en hoef ik ook nog maar met 
één persoon te overleggen over 
eventuele bijzonderheden.”

Kalibreren
Met de invoering van ACMS zijn ook 
werkwijzen eenduidig en uniform 
vastgelegd in procedures, zodat 
ook de verschillende afdelingen 
dezelfde werkwijze en criteria 
hanteren. “Neem als voorbeeld het 
kalibreren van de pipetten. Daarbij 
zagen we dat niet overal dezelfde 
grenzen gehanteerd werden. Dat is 
geen doodzonde, maar het kan een 
vreemde indruk geven bij audits 

preventieve onderhoud dat we toepassen zijn we 
in staat om onze apparaten in een heel goede 
conditie te houden en daarmee langer zonder 
storingen te laten werken. Wat dat betreft spant 
de eerste LC-MS die we hebben aangeschaft wel 
de kroon: die houdt het al zestien jaar vol en 
werkt nog steeds volgens de (toenmalige) specs! 
Maar ook de pipetten gaan jarenlang mee. De 
oudste is nu bijna 25 jaar, en die doet het nog 
steeds goed! Door goed onderhoud te geven, 
kun je er langer gebruik van maken. Er is minder 
uitval; je bent het gewoon voor.”

I N F O R M ATI E

Gilson International
www.gilson.com

WIL Research
www.wilresearch.com

■

als je per afdeling nuanceverschillen ziet, die er 
vaak in de loop van de tijd zijn ingekomen. Die 
vrijblijvendheid is er nu uit.”
Joke Stehmann merkt op dat er nog steeds 
werkwijzen zijn die per afdeling enigszins kun-
nen verschillen. “We zitten in een proces van 
continue verbetering, wat betekent dat er altijd 
wel zaken zijn die nog beter kunnen, maar om-
dat je niet alles tegelijk kunt aanpakken, moet 
je prioriteiten stellen. En naast de harmonisatie 
binnen de Den Bosch site, proberen we ook de 
best practices wereldwijd in te voeren samen 
met onze collega’s in de VS (Ashland) en Frank-
rijk (Lyon). Dat geeft een extra dynamiek aan 
mijn werk.”

Levensduur
Het verbeterde asset management komt ook ten 
goede aan de levensduur van de apparaten en 
instrumenten. “In combinatie met het structurele 

“Ook de pipetten gaan  
jarenlang mee. De oudste is  
nu bijna 25 jaar, en die  
doet het nog steeds goed!”

Bij WIL Research in Den Bosch werken ongeveer 300 mensen op het gebied van Toxicologie, Milieu-onderzoek, Discovery 

en (Analytische) Chemie.
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384-wells microplaat
Met de 384-wells microplaat voor high-throughput- 
en high-content screening is de Screenstar product-
portfolio compleet. Greiner Bio-One startte deze 
productlijn in 2012 met de 1536-wells microplaat. In 
2013 werd deze gevolgd door een 96-wells plaat voor 
researchdoeleinden. De 384-wells versie werd tijdens 
de Analytica 2014 geïntroduceerd.

Screenstar microplaten onderscheiden zich door 
uitstekende optische eigenschappen en betrouwbare 
celgroei. Doordat de wells vanaf de bodem met een 
zeer geringe helling doorlopen tot de rand van de 
microplaat, wordt een zeer korte werkafstand verkre-
gen en is microscopie eenvoudiger. De afstand tussen 
de rand en de bodem van de 384-wells microplaat 
is slechts 1,11 millimeter, waardoor deze uitermate 
geschikt is voor microscopie met hoge resolutie.

De 384-wells microplaat is gemaakt van zwarte 
cyclo-olefi ne en heeft als bodem een fi lm van cyclo-
olefi ne met een dikte van 190 µm. Om afsluiting door 
middel van hitte-sealing te vergemakkelijken, bevat 
het gladde oppervlak geen alfanumerieke codering. 
De microplaat is behandeld voor toepassing in cel- 
en weefselkweek en wordt steriel geleverd met een 
ultraplat deksel. 

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Stand: 8B008

LC/MS-MS voor kleine moleculen

Robotoplossing voor 
monstervoorbereiding
Tijdens de WoTS introduceert Da Vinci Laboratory Solu-
tions de nieuwste Gerstel oplossing voor monstervoor-
bereiding: de MultiPurpose Sampler (MPS) roboticPRO. 
Deze kan door de toepassing van de nieuwste technieken 
automatisch de modules voor monsterintroductie wis-
selen: van vloeistof- , naar headspace- of SPME-injectie. 
Daarnaast verhoogt de sampler de effi ciëntie op het 
laboratorium door een vergrote monstercapaciteit. Een 
monsterdoorvoer tot maximaal 1260 fl esjes van 1 ml is nu 
mogelijk. Naast tray’s voor 1 ml fl esjes zijn er ook tray’s 
voor 2, 10, 20 en 40 ml beschikbaar.

De Gerstel Maestro software stuurt de MPS roboticPRO 
aan en maakt het mogelijk om overlappende ‘PrepAhead’ 
activiteiten uit te voeren. Uiteraard kan men op elk 
gewenst moment prioriteitsmonsters toevoegen zonder 
de monstervoorbereiding te stoppen.
Snelle en foutloze set-up van de dagelijkse werklijst 
wordt uitgevoerd met behulp van de intelligente 
sequence editor. De werklijst kan ook direct vanuit het 
LIMS worden geïmporteerd.

Bruker biedt een breed scala massaspectro-
metrie oplossingen voor kleine moleculen 
en eiwitten tot het analyseren van polyme-
ren. Voor kleine moleculen en ‘target analy-
sis’ presenteert Bruker de Evoq Elite LC/
MS-MS. Dit Triple Quadrupole systeem kan 
gewasbeschermingsmiddelen in zeer lage 
concentraties in de meest lastige matrices 
analyseren. Vlamvertragers, maar ook ge-
neesmiddelen (in bijvoorbeeld oppervlakte-
water), worden moeiteloos gemeten.
De LC/MS-MS onderscheidt zich door de 
volgende eigenschappen:
•  Langdurig behoud van gevoeligheid over 

tientallen analyses zonder de bron te hoe-
ven schoonmaken. Vanwege de ‘IQ Dual 
Ion Funnel’ en een lensvrije ionenoptiek 
blijft het systeem uw monsters analyseren 
bespaart u op onderhoudskosten.

•  Hogere robuustheid wordt ook verkregen 

door de orthogonale VIP-HESI ionisatie 
techniek, de ‘orifi ce interface’ en een 
actief afzuigsysteem.

•  Eenvoudig en snelle opzet van multi-
residue methoden door middel van de 
bijgeleverde bibliotheek en de unieke 
‘Compound Based Scanning’. Een eenvou-
digere overstap van Single Quadrupole 
naar Triple Quadrupole bestaat niet.

•  Het meest compacte systeem in zijn 
klasse vanwege een 180° gebogen q2.

•  Uitgebreid en eenvoudige softwarepak-
ket voor identifi catie, kwantifi cering en 
rapportage.

Vele decennia heeft Bruker zich gecom-
mitteerd wetenschappers en analytici de 
allerbeste innovatieve systeemoplossingen 
te bieden in massaspectrometrie. Bruker 
systemen worden vakkundig ontworpen 
voor buitengewone prestaties en toepas-

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Stand: 7E022 / 7E032
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Meters voor pH en geleidbaarheid
Metrohm introduceert de con-
ductometer 912, de pH meter 913 
en de pH / conductometer 914, 
een nieuwe generatie meters voor 
pH en geleidbaarheidsmetingen. 
De nieuwe meters zijn op en top 
Metrohm: robuust, betrouwbaar en 
opmerkelijk eenvoudig te gebruiken. 

De nieuwe Metrohm meters hebben de precisie voor gebruik in het laborato-
rium en met een IP67-behuizing de robuustheid voor mobiel gebruik in het veld 
en in het proces. Tijdens het gebruik in het veld worden de meters gevoed door 
batterijen. Deze zijn eenvoudig op te laden, onderweg met de 12 V-aansluiting 
in de auto of met een laptop. 
Met de 914 is een parallelle meting van pH en geleidbaarheid mogelijk; met 
de pH-meter 913 een parallelle meting van twee pH-waarden. Beide versies 
registreren ook de temperatuur van de monsters. De conductometer 912 meet 
de geleidbaarheid, het zoutgehalte en de temperatuur van het monster. 
Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de nieuwe meters comfortabel in 
één hand passen. Elke toets op het overzichtelijke gebruikersinterface heeft een 
vast drukpunt. Daarom kan de meter intuïtief worden bediend met de linker of 
rechter duim, terwijl de andere hand vrij is om de elektrode(n) in het monster 
te plaatsen.
Terug in het laboratorium wordt de meter aangesloten op de USB-poort van de 
PC en de verzamelde gegevens kunnen rechtstreeks worden geëxporteerd naar 
LIMS, Excel of de speciale Metrohm software tiBase. De meter is eenvoudig in 
een houder te klikken om als laboratoriumversie te gebruiken.

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

Stand: 7D048

LC/MS-MS voor kleine moleculen

Supersnel 96-kanaals 
pipetteersysteem
Met de PlateMaster is het ongelofelijk snel werken: het vullen 
van een 96-well plate gaat in minder dan 10 seconden. 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;
• 0,5 µl tot 20 µl.
De prijs van de PlateMaster is slechts een fractie van de kosten van 
een pipeteerrobot. Hierdoor drukken ‘high-throughput’ experi-
menten een stuk minder zwaar op de exploitatie van het lab. Ook 
de kosten voor training en programmering zijn minimaal. De hand-
matige 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 pipetteerrobot. 
De bediening is net zo simpel als bij een manuele pipet.
Zie ook de advertentie van de Platemaster in deze LabVision, op 
pagina 8.

Gilson International
www.pipetman.eu

Stand: 8C050

singen en beschikken over een aantal unieke mogelijkheden en 
technologieën om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren 
en data-analyse te vergemakkelijken. Bruker systemen zijn 
vaak het meest krachtige instrument met de beste prestaties 
in hun klasse en recente ontwikkelingen in het assortiment 
maken dit analytisch vermogen meer toegankelijk dan ooit 
voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. 

Bruker Nederland
www.bruker.nl

Stand: 7B048

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Stand: 7E022 / 7E032

een houder te klikken om als laboratoriumversie te gebruiken.

LV23 aanraders.indd   35 03-09-14   21:44



AANRADERS36

Waterzuivering op maat in het lab

Tafelautoclaven
De nieuwe generatie Certoclav tafelautoclaaf is door zijn 
compacte afmeting, en toch ruime binnenpan van 18 liter, 
ideaal voor plaatsing op een labtafel. Dus in de buurt van uw 
werkplek. Handig voor kleine laboratoria of gebruik naast een 
grote autoclaaf. De autoclaaf heeft niet alleen een moderner 
jasje gekregen maar is ook op een aantal punten verbeterd. De 
meest opvallende verbetering is dat de binnenpan niet meer uit 
aluminium is vervaardigd maar uit RVS.

Er zijn drie uitvoeringen: de Essential met thermostaat, timer 
en twee temperatuurniveaus, de Multicontrol met verschillende 
datapoorten, elektronische temperatuurregeling en program-
ma’s, en de geavanceerde Connect met web connection, EN 
13060 conformiteit en geschiktheid voor GLP / GMP.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Stand: 8C021

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 laboratoriumruimte.
Het Purelab Chorus gamma omvat drie wa-
terzuiveringsystemen:
•  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 geavan-
ceerde PureSure deionisatie. Deze methode 

verwijdert zelfs hoeveelheden van die ionen 
die kunnen interfereren met ultragevoelige 
analyse methoden 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 
toepassing van geïntegreerde ultrafi ltratie/
microfi ltratie, volledige spectrum UV-behan-
deling en volledige recirculatie de hoogste 
biologische zuiverheid van het water op de 
plaats van gebruik, met volledige verwijde-
ring van endotoxinen, eiwitten, nucleases en 
deeltjes.
Purelab Chorus 2 is het optimale systeem 
voor toepassingen die zuiver water nodig 
hebben met een goede organische, anorga-
nische 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 zuiver-
heid te behouden tijdens periodes van laag 
gebruik.

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

Stand: 8B009

13060 conformiteit en geschiktheid voor GLP / GMP.
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38 ELISA

Laboratorium Naktuinbouw 
brengt routine in enorme 
verscheidenheid monsteraanbod

Geen monster dat door het laboratorium van Naktuinbouw in Roelofarendsveen 
wordt geanalyseerd is hetzelfde. Dat maakt met name de monstervoorbewerking tot 
een arbeidsintensief proces. Screening met technieken als ELISA, PCR en microscopie 
op de verschillende pathogenen verloopt door de grote aantallen monsters bijzonder 
efficiënt. Mark Buimer, manager van het routinelaboratorium, laat zien wat 
er allemaal komt kijken bij het analyseren van plantmateriaal.

Mark Buimer,  

manager van het 

routinelaboratorium 

bij Naktuinbouw: 

“Naast ELISA en 

PCR maken we 

ook nog steeds 

veel gebruik van 

optische technieken 

als microscopie om 

ziekteverwekkers te 

detecteren en ka-

rakteriseren die we 

hebben opgekweekt 

in petrischaaltjes.”
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“I
n wezen zijn we met analyses op 
ziekteverwekkers net een ziekenhuis
laboratorium, met dit verschil dat 
ons vertrekpunt anders is. Waar een 

klinisch laboratorium bijna alleen maar bloed en 
serummonsters analyseert, krijgen wij een grote 
verscheidenheid aan plantmateriaal, van zaden 
tot stengels, van bladeren tot wortels, zelfs 
grond waarin het materiaal groeit. Het monster 
even afdraaien en dan de analysestraat in zoals 
dat bij klinische laboratoria gebeurt, is er bij ons 
niet bij: ieder monster krijgt bijna persoonlijke 
aandacht, vooral bij de monstervoorbewerking”, 
zo vat Mark Buimer de bewerkelijke afwisseling 
samen waar 45 medewerkers in het routinelabo
ratorium dagelijks de handen vol aan hebben.

Dubbeltaak
De Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuin
bouw (Naktuinbouw) is een Zelfstandig Bestuurs
orgaan (ZBO) dat tot taak heeft teeltmateriaal op 
identiteit, kwaliteit en gezondheid te controle
ren. Dit doet zij in heel Nederland door toezicht 
te houden op bedrijven die teeltmateriaal pro
duceren en/of hierin handelen. Denk daarbij aan 
zaadbedrijven en kwekerijen van bijvoorbeeld 
jonge plantjes of bomen. Met uitzondering van 
de bloembollen (ondergebracht bij een aparte 
organisatie, de Bloembollenkeuringsdienst) en 
paddestoelen dekt de dienst de gehele tuinbouw
sector; bloemen, bomen en groentegewassen.
De dubbeltaak van Naktuinbouw (kwaliteits
bewaking en kwaliteitsbevordering) zie je ook 
terug in werkzaamheden van het laboratorium. 
Aan de ene kant ondersteunt het laboratorium 
het werk van de keurmeesters door analyses 
uit te voeren op verdacht plantmateriaal, zodat 
het lab het vermoeden van de keurmeester kan 
bevestigen. Daarnaast voert het laboratorium 

preventief onderzoek uit, om bijvoorbeeld latent 
aanwezige pathogenen aan te tonen. Daarvoor 
is het laboratoriumwerk verdeeld over verschil
lende teams die waar mogelijk overlappen in 
gebruik van soortgelijke technieken als ELISA, 
PCR en microscopie. De teams in de routine zijn 
gericht op zaadanalyse, nematologie/mycologie, 
bacteriologie en virologie. Ook is er een aparte 
R&Dafdeling en een team Diagnostiek dat ziek 
plantenmateriaal onderzoekt en een diagnose 
aflevert.
Apart van de laboratoria in Roelofarendsveen is 
in het Limburgse Horst het zogenaamde ‘Toets
centrum’ gevestigd waar met name houtachtige 
gewassen zoals appel, peer en roos, maar ook 
soft fruit zoals frambozen, bramen en aardbei
enplanten virusvrij worden gemaakt. De toppen 
van deze behandelde planten kunnen vervolgens 

worden geënt of worden gestekt 
op virusvrije onderstammen. Op 
deze manier kunnen kwekers weer 
beschikken over virusvrij basisma
teriaal.

Divers
Een partij zaden kan om verschil
lende redenen bij het laboratorium 
worden aangeboden. Voor zaadana
lyse op bijvoorbeeld kiemkracht en 
zuiverheid. Maar ook voor een toets 
op virussen of schimmels of bacte
riën. Voor elk van die toetsen is een 
aparte monstervoorbewerking ver
eist. In het geval van de zaadanalyse 
is de voorbereiding er op gericht om 
de zaden zo zuiver mogelijk te  

Een specifieke bepaling die bij Naktuin-

bouw plaatsvindt is het kiemgetal, een 

maat voor de kiemkracht van zaden: het 

percentage goede kiemen dat na een 

bepaalde tijd te zien is.

➞
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krijgen, dus door andere (onkruid)zaden en an
dere vervuiling te verwijderen, tellen en wegen.
Voor de andere toetsen is de monstervoorbe
reiding gericht op het eruit krijgen van wat 
onderzocht moet worden. Bij virussen gebeurt 
dat door weken of vermalen (‘grinden’) en daarna 
schudden met buffer. Datzelfde doe je bij te 
onderzoeken bacteriën die aan de buitenkant van 
het zaad zitten. Is de toets gericht op bacteriën 
binnenin het zaad dan kneus je het zaad eerst en 
behandel je het daarna met een buffer. Bij schim
mels is het zaak eerst met een chlooroplossing 
te ontsmetten, zodat de vervuiling er af is. Die 
zaden blijven verder intact.

Visuele inspectie
Ook na de grotendeels handmatige monstervoor
bewerking komt er nog veel handwerk aan te pas. 
Voor de bepaling van de kiemkracht bijvoorbeeld 
legt de analist met een pincet 100 zaadjes op een 
rond schijfje dat wordt geplaatst op een zoge
naamde Kopenhagentafel (20 tot 30 °C). Meestal 
zijn dat vier schijfjes per sample, dus 400 zaadjes. 
Die gaan groeien en op één of meerdere tel data 
wordt het aantal goede kiemen geteld, waarna 
uiteindelijk het percentage gekiemde zaadjes er 
uitrolt: het kiemgetal.
Bij onderzoek naar schimmels worden alle zaad
jes uit het monster –dat kunnen er gemakkelijk 
honderden zijn– doorgaans op een nat filtreer
papier gelegd, waarna je de veronderstelde 
schimmels in een incubator laat groeien om 
na een bepaalde tijd onder een microscoop de 
schimmels te inspecteren. Ook kunnen ze worden 
uitgeplaat op petrischalen van Greiner BioOne, 
die zo’n 80 procent van de plastics levert, inclu
sief pipetpuntjes en ELISAplaten. Na opkweken 
van het materiaal worden de petrischalen onder 
de microscoop geanalyseerd. Veel werk: 8.000 
aanvragen per jaar, maar een veelvoud aan 
bepalingen.
Dat verhaal gaat in mindere mate op voor 
het toetsen op bacteriën, waarbij je de uit te 
platen monsters haalt uit de substantie die uit 
de monstervoorbewerking is gekomen. Circa 
10.000 aanvragen zijn hier goed voor een kleine 
60.000 bepalingen. De ontwikkeling die je bij 
de bacterietoetsen wel ziet is dat je voor het 
identificeren niet alleen uitgaat van kweken en 
de visuele waarneming, maar ook technieken als 
PCR inzet om bepaalde bacteriën sneller aan te 

kunnen tonen. Een voorbeeld is de Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis bacterie die 
voorkomt in tomaten. Dit is een zogenaamd qua
rantaine organisme dat vanwege de schadelijk
heid en het besmettingsgevaar zo snel mogelijk 
moet worden geïsoleerd en vernietigd.
Opgroeien is één, maar daarna is vaak nog een 
volgende stap nodig om te confirmeren, detecte
ren of specificeren. Dat kan onder andere aan de 
hand van moleculaire testen. Ook –en dat is weer 
typisch voor het laboratorium van Naktuinbouw, 
en waar het als één van de weinigen een vergun
ning voor heeft– kan je zogenaamde pathogeni
teitstesten uitvoeren. Hierbij besmet je het zaad 
of de plant met de gevonden ziekteverwekker en 
je kijkt of het gezonde materiaal ziek wordt en 
de symptomen laat zien die voor die ziektever
wekker bekend zijn. “Ook hierin verschillen we 
van een ziekenhuislaboratorium: het besmetten 
van gezonde mensen omwille van confirmatie 
is natuurlijk uit den boze!”, geeft Mark Buimer 
nadrukkelijk aan.

Virussen
Ook bij de detectie van virussen is er een essen
tieel verschil met de humane praktijk. In plaats 
van de detectie van antistoffen gaat het om de 

detectie van het antigeen alleen: er 
wordt puur naar het virus gekeken. 
Aan een ELISAplaatje dat is gecoat 
met de virusspecifieke antistof, 
wordt in een incubatiestap het te 
detecteren virus gebonden. Hierna 
wordt een wasstap uitgevoerd zodat 
alle antigenen die niet konden hech
ten aan het antilichaam, verwijderd 
worden. In de derde stap wordt een 
conjugaat toegevoegd dat bestaat 
uit antilichamen waaraan een enzym 
gebonden is. Deze antilichamen 
zijn eveneens specifiek voor het 
gezochte antigeen en zullen zich 
hieraan binden. Na een volgende in
cubatiestap wordt ook weer het niet 
gebonden materiaal weggewassen, 
waarna een chromogeen substraat 
wordt toegevoegd. Dit substraat 
zorgt samen met het enzym voor 
een kleurreactie. De ontstane kleur
reactie is evenredig met de hoeveel
heid antigen die in het oorspronke
lijke monster aanwezig was.
Bij deze techniek moet je van 
tevoren weten welk virus je wilt 

De ELISA, goed voor zo’n 300.000 monsters per jaar, is deels geautomatiseerd. Een robot zorgt voor het uitpipetteren en 

aflezen gebeurt automatisch met een reader, waarbij de 96-wells ELISA-platen via een stacker het systeem doorlopen 
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detecteren, maar dat is volgens 
Mark Buimer geen probleem. “Van
uit onze kennis van de gewassen 
kunnen we goed inschatten welke 
virussen er mogelijk inzitten. Op die 
manier hebben we zo’n 80 virussen 
waarop we regelmatig toetsen, en 
dan zijn er nog eens 80 die we wel 
eens tegenkomen.”
De ELISA, goed voor zo’n 300.000 
monsters per jaar, is deels geauto
matiseerd. Een robot zorgt voor het 
uitpipetteren en aflezen gebeurt 
automatisch met een reader, waarbij 
de 96wells ELISAplaten via een 
stacker het systeem doorlopen. “Wij 
zijn op dit moment bezig met een 
project om de backbone die daar
achter zit verder te automatiseren, 
met name het transport van en naar 
de robot c.q. de stacker. Hierdoor 
kan je arbeidsintensief handwerk 
verder verminderen.”

PCR
Natuurlijk is ook het scala aan PCR
technieken niet voorbij gegaan aan 
het laboratorium van Naktuinbouw. 
Mark Buimer blijft er op toezien dat 
dit niet als de alleszaligmakende 
techniek wordt binnen gehaald, 
die al het ELISAwerk in één klap 
overboord zet. Binnen de planten
wereld komt het nogal eens voor 
dat je de ziekteverwekker niet direct 
vindt maar dat je op het spoor gezet 
wordt door een kruisreactie in een 
van de vele ELISA’s. “Ook op PCR
gebied gaat de vergelijking met de 
humane situatie enigszins mank. Er 
wordt veel meer geld besteed aan 
zieke mensen dan aan zieke planten, 
dus voor de ontwikkelaars van 
testen en apparaten is de humane 
markt veel lucratiever. In de detectie 
van plant pathogenen zitten we niet 
in de ‘fast lane’; eerder in de ‘slip 
stream’. Realtime PCR heeft in onze 
sector pas sinds een jaar of zes een 
vogelvlucht genomen. Daarbij komt 
ook nog eens dat we hier te maken 

hebben met een grote variëteit aan ziektever
wekkers en plantensoorten; onze kernactiviteiten 
beslaan een kleine 600 bepalingen! Als je dan de 
kostprijs van de bepalingen bekijkt, kan de PCR 
op een zeker moment goedkoper zijn dan ELISA. 
Maar dan heb je het wel over het stapelen van 
testen (wat bij onze toetsen praktisch gezien 
zelden gemakkelijk uitvoerbaar is) en grote series 
van één en dezelfde bepaling. Daarin moet je dus 
rationele afwegingen maken, en ook rekening 
houden met je klanten; de zaadbedrijven en de 
(planten)kwekers.”

Viroïdes
PCR was wel een uitkomst bij het ontwikkelen 
van testen op viroïdes, uitgeklede virussen met 
alleen dubbelstrengs RNA en dus geen RNA of 
DNAkern met eiwitmantel die je met ELISA kunt 
aantonen. “Onze R&Dafdeling heeft hierin de 
afgelopen jaren veel tijd gestoken. Naast het vali
deren van nieuwe testen voor de routine houden 
zich ook bezig met toets en methodeontwikke
ling. Onderzoeken of een bepaalde technologie 
inpasbaar is binnen ons vakgebied. Reverse 
transcriptase PCR is dan de ideale techniek om de 
viroïdes te detecteren.”
Een voorbeeld van zo’n viroïde is het aardappel
spindelknolviroïde (‘potato spindle tuber viroid’, 
PSTVd) dat grote schade kan veroorzaken in 

vooral aardappel en tomaat. Het geeft ernstige 
groeivertraging en bij aardappel misvormde 
knollen. De R&Dafdeling van Naktuinbouw is 
momenteel druk bezig om testen te ontwikkelen 
en te valideren die het viroïde ook aan kunnen 
tonen in blad en in zaad. 
Brussel beschouwt PSTVd als een quarantaine
organisme. Daardoor is Nederland verplicht om 
verspreiding en vestiging van het organisme in de 
EU te voorkomen. Maar ook buiten de EU zijn ze 
er bang voor. “Bijvoorbeeld, als je naar Australië 
wilt exporteren is de eis dat er 20.000 zaden in 
submonsters van 400 getoetst moeten zijn op 
PSTVd. Dat zijn dan 50 monsters, waar je alle 
monstervoorbehandeling voor moet doen. Zo op 
het eerste gezicht een kostbare exercitie, maar 
ja, wat zeggen ze binnen de zaadbranche ook al 
weer? Een kilo goed tomatenzaad is meer waard 
dan een kilo goud! Wij werken er graag aan mee 
om dat zo te houden!”, vertelt Mark Buimer

I N F O R M ATI E

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Naktuinbouw
www.naktuinbouw.nl

De 96-wells ELISA-platen van Greiner Bio-One worden met duizenden per week gebruikt, zo ook door Saskia Peerenboom 

die zich bij de discipline virologie bezighoudt met de uitvoering van de ELISA.
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44 STAMCELLEN

Injectie van stamcellen in de buurt van het aangetaste kraakbeen kan een 
effectieve therapie zijn voor artrose. Voor het zover is, moet er nog veel onder-
zoek worden verricht. Dat gebeurt aan de Erasmus MC, bij de afdeling Orthopaedie, 
waar PhD student Maarten Leijs onderzoekt onder welke omstandigheden de stam-
cellen het best hun werk kunnen doen.

Arts-onderzoeker Maarten Leijs bij de Encapsulator B-395 Pro van Büchi Labortechnik waarmee hij onder steriele omstandigheden bolletjes met stamcellen kan maken voor zijn onder-

zoek naar een therapie voor artrose.
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M
aarten Leijs, 27 jaar, loopt vier 
keer per week hard en heeft in-
middels al enkele halve marathons 
gelopen. De fanatiek sportende 

basisarts koppelt hobby met werk, want hij wil 
zich specialiseren in de orthopedie. Eind van het 
jaar kan hij solliciteren op een opleidingsplaats 
voor orthopedische chirurgie. Ook tijdens zijn 
promotie-onderzoek, dat hij volgend jaar afsluit, 
is de focus op het bewegingsapparaat, maar nu 
vanuit een fundamenteel perspectief. Als PhD 
student bij de ‘connective tissue cells and repair 
group’ van het orthopedisch laboratorium in het 
Erasmus Medisch Centrum, draagt zijn onder-
zoek bij aan de zoektocht naar een therapie voor 
artrose.
“De gedachte binnen onze onderzoeksgroep is 
dat stamcellen een ideale kandidaat zijn voor 
een therapie. Bij artrose is kraakbeen aangetast. 
Het lichaam kan dat kraakbeen niet regenereren; 
daarvoor willen we de stamcellen gebruiken. Tot 
op heden is er geen therapie om de ziekte echt te 
bestrijden; behandelingen komen niet verder dan 
het verlichten van symptomen.”

Tweetraps raket
De Rotterdamse onderzoeker gebruikt mesenchy-
male stamcellen uit het beenmerg. Die hebben 
verschillende capaciteiten waaronder het dif-
ferentiëren in mesenchymale lijnen, zoals spier-, 
vet- bot- en kraakbeenweefsel. Maar ze kunnen 
ook processen reguleren die van invloed zijn op 
de afbraak of juist het regenereren van het weef-
sel. Zo kunnen ze bepaalde cytokines uitscheiden 

die een anti-ontstekingswerking hebben op 
de ontstekingsprocessen in het weefsel. Ook 
scheiden ze groeifactoren uit, die de intrinsieke 
groei vanuit het lichaam zelf kunnen stimuleren 
of moduleren.
Deze capaciteit om afbraak- en groeiprocessen 
te reguleren wil Maarten Leijs gebruiken om de 
ontsteking in de artrose, die een progressieve 
degeneratie van de weefsels tot gevolg heeft, 
te remmen. In dat geval, zo is de onderzoekshy-
pothese, kunnen andere stamcellen of scaffold-
achtige constructen/matrices met stamcellen 
beter aanslaan omdat de omgeving mee- of in 
ieder geval niet tegenwerkt.
In feite willen de onderzoekers een tweetraps 
raket afschieten. De eerste om de zaak te norma-
liseren: ontstekingsprocessen in de omgeving van 
het aangetaste kraakbeen zodanig te moduleren 
dat de weefselbeschadiging ophoudt en het bedje 
wordt gespreid voor de tweede, therapeutische 
raket (het herstellen van kraakbeen), die dan in 
een rustige, niet-vijandig gezinde omgeving zijn 
werk kan doen. De stamcellen moeten in een 
goede situatie terechtkomen waarin ze de be-
oogde functie optimaal kunnen uitvoeren, anders 
nemen ze de functie helemaal niet aan. 

Triggeren
Om de hypothese te testen dat de stamcellen, 
wanneer ze worden geïnjecteerd, het milieu 
dermate beïnvloeden dat het weer normaal 
wordt, is gekeken naar de capaciteit van de cellen 
wanneer ze in contact komen met de synoviale 
vloeistof uit de knie. “We zagen verschillen tus-

sen gezonde mensen en mensen met 
artrose, al bleek de variatie tussen 
donoren behoorlijk groot te zijn. 
Maar de resultaten bevestigden wel 
ons vermoeden dat de anti-ontste-
kingswerking van de stamcellen kan 
worden getriggerd door pro-ontste-
kingscytokines, die aanwezig zijn in 
de synoviale vloeistof van mensen 
met artrose. Dat kunstje kan je ook 
buiten de knie doen, zodat de stam-
cellen voordat ze worden ingespo-
ten al die anti-ontstekingswerking 
hebben”, aldus Maarten Leijs.

Blijvertjes
Een volgende uitdaging is om de cel-
len zo lang mogelijk in de buurt van 
het kraakbeen te houden, bijvoor-
beeld in de knie. “Als je de cellen 
los injecteert zijn ze zo verdwenen. 
Voor een therapeutische werking 
heb je een langdurige modulatie no-
dig van zowel de anti-ontstekings- 
als kraakbeenherstelstimulerende 
capaciteit; je hebt het dan misschien 
wel over maanden.”
Een manier om de cellen langer op 
hun plek te houden is door ze te ver-
pakken in bolletjes. Hiervoor gebrui-
ken de onderzoekers alginaat, een 
polysaccharide dat wordt gemaakt 
uit zeewier en dat onder meer wordt 
toegepast in de farmacie voor ➞

Reproduceerbare microdruppeltjes
geven boost aan artrose-onderzoek
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slow release van geneesmiddelen. 
“Het mooie is dat een dergelijk 
construct de cellen beschermt tegen 
de immuuncellen zodat er geen 
afweerreacties ontstaan. Bovendien 
kunnen de stamcellen hun factoren 
uitscheiden die door diffusie ook in 
de omgeving komen. Diffusie gaat 
ook de andere kant op, zodat de cel-
len kunnen worden getriggerd door 
de pro-onstekings factoren.”

Handwerk
Het maken van de bolletjes was 
aanvankelijk handwerk. “Het algi-
naat is een poeder, dat we oplossen, 
waarna we de stamcellen aan deze 
oplossing toevoegen. Die oplos-
sing druppel je vervolgens heel 
voorzichtig in een oplossing van 
calciumchloride, waarmee het algi-
naat crosslinkt en een gelstructuur 
ontstaat in de vorm van een bolletje 
met daarin de stamcellen. Naarmate 
je beter getraind bent, kan je een 
redelijke homogene batch maken 
van bolletjes, alleen zijn ze met een 
doorsnede van 2,5 mm best wel 
groot, te groot om te injecteren. We 
moesten dus wat anders verzinnen.”
Die andere optie werd al snel ge-
vonden in de vorm van de Encap-
sulator, een apparaat dat sinds een 
jaar of drie bij Büchi Labortechnik 
in het assortiment is opgenomen. 
“Binnen onze groep waren al langer 
contacten met de uitvinder van het 
apparaat, die sinds de overname 
van zijn bedrijf bij Büchi product 
manager is. We wisten dus al van 

de mogelijkheden, maar moesten eerst nog een 
‘proof of concept’ van het construct afleveren en 
de investering regelen in de projectaanvraag bij 
STW (Stichting Technische Wetenschappen) voor 
mijn onderzoek; daar gaat tijd overheen. We heb-
ben het apparaat nu een kleine maand in gebruik 
en de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend: 
we kunnen nu al bolletjes van 700 tot 800 µm in 
doorsnede maken en dat gaat ook nog eens een 
stuk sneller en gemakkelijker. Theoretisch kunnen 
we tot 150 µm gaan, maar dat halen we niet met 
het alginaat, en dat is ook niet nodig. Bovendien 
moeten er natuurlijk wel genoeg cellen in zit-
ten!”, vertelt Maarten Leijs enthousiast.

Disco in het lab
De Encapsulator maakt op een ingenieuze wijze 
de bolletjes. Net als bij de handmatige werk-
wijze zijn de basisingrediënten de cellen met het 
alginaat en een calciumchloride oplossing. Waar 
je handmatig echter bent overgeleverd aan de 
kunde en ervaring van de uitvoerder, kan je met 
de machine heel precies en reproduceerbaar bol-
letjes maken. Hierbij zit in de spuit het mengsel 
met cellen en alginaat, dat met een bepaalde 
snelheid naar de nozzle wordt gedrukt. Vervol-
gens wordt de oplossing door een nozzle geleid 
die trilt met een frequentie die resoneert met 
de Rayleigh instabiliteit, de frequentie waarbij 
de Vanderwaalskrachten in een druppel niet 
meer bestand zijn tegen het oprekken van de 
druppel en de straal opbreekt in kleine drup-
peltjes. De druppels komen dan terrecht in de 
CaCl

2
 oplossing waar ze geleren. Om de druppels 

mooi zichtbaar te maken en tegelijkertijd een 
eerste visuele controle te doen is achter de straal 
een stroboscooplamp gemonteerd die trilt met 
dezelfde frequentie als de nozzle waardoor het 
lijkt alsof de druppeltjes stilstaan. Disco in het 
lab. Een elektrode zorgt er tenslotte voor dat 

de deeltjes netjes gescheiden in het bad worden 
opgevangen; anders zou alles samenklonteren.

Makkie
Fluitje van een cent zou je zeggen, met zo’n ap-
paraat. “In zekere zin is dat ook het geval, je kunt 
heel gemakkelijk druppeltjes met een uniforme 
diameter maken. Maar de echte uitdaging ligt in 
al die parameters die je kunt variëren, zowel bij 
de instellingen van de Encapsulator als het recept 
voor de bolletjes. Wat is bijvoorbeeld de ideale 
snelheid van de spuit, welke diameter kies je 
voor je nozzle, welke trillingsfrequentie gebruik 
je. En hoe kan je het construct optimaliseren? 
Welke concentratie van je stamcellen gebruik je 
en welke invloed heeft dat op de viscositeit van 
het alginaat? Allemaal variabelen, die deels ook 
weer van invloed zijn op elkaar. We zijn dus nog 
wel even bezig om de ideale instellingen uit te 
dokteren.”
“En”, vervolgt Maarten Leijs, “dan is het nog 
maar de vraag of je in experimenten tot de 
gewenste resultaten komt. Is er voldoende 
overleving van de cellen, blijft de beoogde anti-
ontstekingswerking behouden en is die ook nog 
te prikkelen als de cellen in de constructen zitten? 
Razend interessante onderzoeksvragen die we 
dankzij de Encapsulator met het hele team op een 
reproduceerbare manier kunnen aanvliegen: we 
kunnen immers met meerdere mensen dezelfde 
bolletjes maken, als je maar dezelfde instellingen 
gebruikt. Dan is het bijna een makkie!”

I N F O R M ATI E

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

Connective Tissue Cells and Repair Group
www.erasmusmc.nl/orthopaedie/research

Microscopisch vergelijk 

tussen handmatig bolletjes 

maken (links) en met de 

Encapsulator. Bij de hand-

matige werkwijze is het 

bolletje veel groter. 

■
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EEN GOED GEVOEL …

… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkast-
elektronica van EXPLORIS TouchTronic®.
Met EXPLORIS TouchTronic® heeft u alle functies van de zuurkast continue in beeld. En met het  touchscreen  eenvoudig 

onder controle. Van de afvoerluchtcontrole tot de bediening van het schuifraam. Volledige controle voor de grootste 

veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com  
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48 TITRATIE

In een paar jaar tijd heeft Martijn 
Jonkman het bedrijf van zijn ouders, 
dat ooit begon als  groothandel van 
slagerij-artikelen, ontwikkeld tot een 
succesvolle producent van sauzen. 
De rasondernemer schakelt 
snel en pakt door waar nodig. 
Zo ook bij de oprichting van het 
kwaliteitslaboratorium, amper een jaar 
geleden, dat inmiddels een spilfunctie 
binnen zijn bedrijf heeft.

L
aat dit artikel vooral niet lezen door uw 
op school ploeterende puberkinderen, 
want ze zouden eens kunnen denken 
dat ze zonder noemenswaardig veel op 

school te doen voor elkaar kunnen krijgen wat 
Martijn Jonkman, 26 jaar jong, al heeft bereikt. 
De eerste ontboezeming van de directeur-
eigenaar van het in Holten gevestigde Jonkman 
Sauzen is namelijk dat hij nooit huiswerk heeft 
gemaakt. Vanaf zijn zevende jaar, toen zijn vader 
begon met een groothandel van slagerij-artike-
len, zoals messen, schorten en schoonmaakar-
tikelen, was hij na school steevast in de zaak te 
vinden. In het begin vooral helpen met van alles 
en nog wat, later zich overal mee bemoeien, 
klanten gaan benaderen, een eigen visie op de 
business ontwikkelen en die uiteindelijk ook 
doordrukken. Dat resulteerde in 2011 in de over-
name van het bedrijf van zijn ouders. Een bedrijf 
dat inmiddels door de moordende concurrentie 
in de groothandel en het wegvallen van het 

Monique Ophof werkt vijf halve dagen per week op het laboratorium waarbij ze onder meer de titraties voor de bepaling van zoutgehaltes uitvoert met behulp van de Metrohm titrator 

met sample processor. 
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Eigen lab geeft push aan 
kwaliteit bij Jonkman Sauzen

gros van de lokale klantenkring als 
slagerijen, groentespeciaalzaken en 
visspecialisten was overgegaan op 
de productie van sauzen van veelal 
eigen receptuur, en dan vooral voor 
de vis-, vlees- en groentebranche.
Martijn Jonkman zag echter meer 
mogelijkheden. “Met die specia-
listische afnemers draai je relatief 
kleine partijen, waar je voor alles er 
omheen net zo veel werk hebt als 
bij grotere partijen. Als je grotere 
series kunt draaien, ben je ook 
interessant als toeleverancier voor 
de groothandels en de supermarkt-
ketens, zeker als je net als ons 
gecertificeerd bent volgens IFS, 
de ‘International Food Standard’. 
Hierbij hoef je je niet te beperken 
tot eigen sauzen, want ook in deze 
branche is er een onmiskenbare 
trend naar uitbesteden. Bedrijven 
richten zich op het ontwikkelen van 
nieuwe producten, het zo sexy mo-
gelijk neerzetten van die producten 
in prachtige verpakkingen en uitdra-
gen van het merk. Het produceren 
van de saus is voor die bedrijven 
een bijzaak geworden. Uitbesteden 
is goedkoper, zeker als je bedenkt 
dat veel van die bedrijven verou-
derde productielijnen hebben waar 
ze anders fors in zouden moeten 
investeren.”

Gewoon knallen
De nieuwe strategie staat of valt bij klantgericht 
werken, en dat is Martijn Jonkman op het lijf 
geschreven. “Ik zie ons als een op afstand be-
stuurbare auto. De klant bepaalt hoe wij moeten 
verpakken, of het nu een sachetje is of in flessen. 
En als er iets is dat we nog niet kunnen, dan 

zoeken we gewoon naar een oplossing. We kun-
nen voor klanten speciale receptuur ontwikkelen 
of daarbij helpen, er zit wat ons betreft geen 
beperking op de samenstelling van de sauzen. 
Belangrijk is dat we hier een team hebben van 
goede mensen die willen aanpakken, lef hebben, 
durven gas te geven. Er is hier geen ‘nine to five’ 

Martijn Jonkman bij de twee verpakkingslijnen, waar per uur duizenden flesjes worden ingepakt.

➞
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mentaliteit. Als het moet gebeuren, dan gebeurt 
het ook; gewoon knallen. Als er vandaag 150.000 
flessen klaar moeten komen, dan staan die er aan 
het eind van de dag, hoe laat het ook wordt.”
De ondernemende klantgerichtheid heeft het 
bedrijf geen windeieren gelegd. Waar eind 2011 
de eerste flessenvullijn met een handmatige fles-
senvuller in gebruik werd genomen, is het pand 
in Holten nu al bijna te klein om alle gewenste 
uitbreidingen in productielijnen te realiseren. 
Om ruimte te maken is inmiddels in het nabijge-
legen Lochem een magazijn ingericht waar het 
inpak- en verzendwerk plaatsvindt. En zo kan 
het gebeuren dat Martijn Jonkman nu 50 tot 60 
man aan het werk heeft, waar dat er een maand 
eerder ruim 30 waren.

Vakwerk
Waar het procesmatig om draait bij Jonkman 
Sauzen is het mengen van de verschillende droge 
grondstoffen met mayonaise of fritessaus tot een 
geëmulgeerde saus. Hierbij wordt het meng-
sel van droge stoffen op specificatie ingekocht. 
“Wij hebben geen eigen kruidenkamer. Dat is 
erg gespecialiseerd werk, dus dat hebben we 

uitbesteed. Hetzelfde geldt voor het mengen 
van al die droge grondstoffen, zoals kruiden, 
knoflook, aardappelzetmeel, eigeelpoeder, zout, 
conserveringsmiddelen, zoetstoffen, stabilisato-
ren en verdikkingsmiddelen. Die kopen we bij één 
leverancier die het voor ons op specificatie van 
de gewenste receptuur mengt en in zakken aan-
levert. Als je dat allemaal zelf wilt doen, kan je er 
wel een hal bij bouwen, alleen al voor de opslag 
van al die ingrediënten Onze kracht zit hem in de 
processen er na. Het emulgeren van de waterige 
fase met de oliefase met eigeel en mosterd en 
daarna het mengen met de ingrediënten uit de 
specifieke receptuur. Vervolgens afvullen, verpak-
ken en verzenden. Allemaal processen waar het 
nodige ‘Fingerspitzengefühl’ bij komt kijken, 
de juiste mengtijd en mengsnelheid, de juiste 
proces temperaturen, enzovoorts.”

Ingangscontrole
Het inkopen van de grondstoffen was lange tijd 
een vertrouwenskwestie. “Als een leverancier een 
bepaalde grondstof moest verwerken, gingen wij 
er van uit dat ze dat ook daadwerkelijk deden; 
wij konden hierop niet controleren, en vonden 

dat ook niet nodig als je een goede 
relatie met je toeleveranciers hebt. 
Echter, tot tweemaal toe bleek het 
mis te gaan, waarop we besloten 
dat we een eigen kwaliteitslabo-
ratorium moesten hebben om de 
kwaliteit van de inkomende grond-
stoffen en de productie zelf onder 
controle te hebben.”
Het opzetten en inrichten van het 
laboratorium pakte Martijn Jonk-
man op de voor hem karakteristieke 
wijze aan: niet lullen, maar poetsen. 
“Ik had nul komma nul verstand 
van laboratoria. Ik heb veel gedaan, 
maar hier had ik geen kaas van 
gegeten. Ik wist uit mijn contacten 
met R&D-bedrijven die recepturen 
ontwikkelen dat je voor het contro-
leren op zuur- en zoutgehaltes een 
titrator nodig hebt. Googlen leverde 
als eerste resultaat Metrohm en ik 
heb direct een vertegenwoordiger 
gebeld: ‘Ik heb geen enkele ervaring 
met laboratoria. Ik moet dus een 

Overzicht van de recentelijk compleet gereorganiseerde productieruimte, waarbij plaats is gemaakt voor een nieuwe afvullijn (rechts).
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apparaat hebben waarbij ik alleen 
maar op start hoef te drukken, 
waarna hij het werk verder doet. Je 
hoeft geen offerte te maken; doe 
maar wat van de prijs af en dan is 
het goed.’ Zo’n titrator hebben we 
snel gekregen, maar bij de installa-
tie vroegen ze of we ook demiwater 
hadden. Dat kende ik alleen van de 
heftrucks, dus snel zo’n huis-tuin- 
en keuken deminiralisatietankje 
gekocht. Die deed het best wel 
even goed, maar dat was hem toch 
niet. Dus maar weer op internet 
gaan speuren naar een betaalbaar 
tweedehands demiwatersysteem; 
die vond ik snel, een systeem trou-
wens dat wel heel erg zuiver water 
maakt!”

Professioneel lab
Sinds de quick start, ruim een jaar 
geleden, is er een goed geoutilleerd 

laboratorium met deskundig perso-
neel, dat garant staat voor de nauw-
gezette uitvoering van de analyses 
van de binnenkomende grondstof-
fen, procesmonsters, halffabrikaten 
en eindproducten. Monique Ophof, 
die samen met Lotte Veneman het 
laboratorium runt, geeft een inkijkje 
in de dagelijkse werkzaamheden. 
“De droge grondstoffen voor de re-
cepturen die we verwerken, worden 
in zakken aangeleverd. Elke zak uit 

elke lot controleren we met de titrator op zout- 
en zuurgehaltes. Tevens checken we het vocht-
gehalte en met behulp van de NIR, die trouwens 
ook op Metrohm-software draait, kijken we naar 
de samenstelling van de grondstofmixen. Hierbij 
refereren we aan een zelf opgebouwde database 
met spectra van de mixen. NIR is voor dit werk 
een uitstekende techniek. We hebben bijvoor-
beeld zeven verschillende kruidenmixen voor 
knoflooksaus. Het hoofdbestanddeel is natuurlijk 
knoflook, maar met de NIR zie je overduidelijk 
het verschil tussen de ene of de andere mix.”
Zodra de grondstoffen zijn goedgekeurd, wordt 
begonnen met de productie, dat wil zeggen het 
mengen in tanks van de verschillende droge 
grondstoffen met mayonaise of fritessaus tot 
een geëmulgeerde saus. Tijdens en na dit proces 
worden monsters getrokken, waarbij het lab con-
troles uitvoert op zouten en zuren, dikte, visco-
siteit en vochtigheid. Ook worden in dit stadium 
monsters genomen voor controle op microbio-
logische veiligheid; die worden opgestuurd naar 
een extern lab. Is de proceskwaliteit OK, dan kan 
productie verder met het afvullen van de sausen 
in de verpakkingen: flesjes, spuitflessen, sachets 
of wat de klant ook wil. Ook de producten in de 
verpakkingen worden steekproefsgewijs gecon-
troleerd op zouten en zuren, dikte, viscositeit en 
vochtigheid.
Al met al verwerken de analisten dagelijks zo’n 
50 tot 100 monsters; een kleine 20.000 op 
jaarbasis. Vanuit het laboratorium op de eerste 
verdieping gaat dat in goede harmonie met 
productie op de begane grond. “Productie werkt 
volgens de HACCP-richtlijnen, wat je onder meer 
afziet aan de haarnetjes die iedereen draagt. In 
het lab is dat niet verplicht, maar uit solidariteit 
dragen we die hier ook altijd. Bovendien is er 
intensief verkeer tussen lab en productie: de ene 
keer gaan we zelf naar beneden om monsters 
op te halen, de andere keer komen collega’s de 
monsters brengen die ze uit een vat hebben 

getrokken. We hebben een uitstekend contact 
met productie. Als je afwijkingen ontdekt, wer-
ken ze aan alle kanten mee om het probleem te 
verhelpen.”

Profit center
Martijn Jonkman, tot voor iets meer dan een jaar 
nog onwetend van alles wat met laboratoria te 
maken heeft, ziet het laboratorium inmiddels als 
één van de grootste bijdragers aan de winstge-
vendheid. “In 99 van de 100, misschien wel 999 
van de 1000 gevallen vallen de controles goed 
uit. Maar daar zitten de analisten niet voor, wel 
voor die ene keer dat er wel wat aan de hand 
is. Dat kunnen eenvoudig op te lossen zaken 
zijn als te korte mengtijd wat je kunt aflezen 
aan het zoutgehalte. Maar het kan ook dat de 
spec’s die zijn opgegeven door een leverancier 
niet kloppen, wat ons voordat we een lab had-
den dus twee keer is overkomen, notabene bij 
gecertificeerde leveranciers. Met de recall-kosten 
die je met een deugdelijke analyse zou hebben 
bespaard kan je zo vijf van die titrators kopen, en 
dan ook nog eens met een gouden rand erom-
heen!”

I N F O R M ATI E

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

Jonkman Sauzen
www.jonkmansauzen.nl

De pH is een belangrijke 

kwaliteitsparameter voor 

bijvoorbeeld deze knof-

looksaus.

“ Lab is vooral voor je zelf,  
ter geruststelling”

■
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Meerdere stappen 
op één objectglas

Veilig gebruik van waterstof als draaggas

Het geavanceerde Cellview Slide objectglas is geschikt voor 
een groot aantal microscopische toepassingen. De Cellview 
Slide heeft de afmetingen van een standaard objectglas. Het 
is gemaakt van transparante kunststof, maar bevat een inge-
bedde, 145 µm dikke glazen bodem van borosilicaat. Bovenop 
het objectglas is een afneembare behuizing van zwart poly-
styreen aangebracht. Deze behuizing verdeelt het objectglas 
in tien ronde compartimenten, die elk de afmetingen van een 
well van een standaard 96-wells microplaat hebben. De ronde 
dwarsdoorsnede van de well helpt het ongewenste meniscus-
effect, dat vaak bij rechthoekige wells optreedt, te verminde-
ren. Dankzij de afneembare behuizing kan het objectglas voor 
verdere bewerkingen, zoals histochemische kleuring, worden 
gebruikt. Door het verwijderen van de behuizing wordt de 
Cellview Slide veel compacter, hetgeen ideaal is voor opslag-
doeleinden.
De autofluorescentievrije glazen bodem van Cellview-produc-
ten vermindert de depolarisatie van licht en zorgt voor een 
maximale spectrale transmissie. Dit maakt deze producten 
ideaal voor fluorescentiemicroscopie en andere toepassingen, 
zoals beeldregistratie van levende cellen, fasecontrastmicro-

scopie, confocale microscopie (CLSM/LSCM), microscopie 
met hoge resolutie en fluorescente in-situ hybridisatie (FISH). 
Dankzij de ingebedde glazen bodem is het ook mogelijk om 
met een constant brandpuntsvlak te werken, zodat microsco-
pie met hoge snelheid kan worden uitgevoerd. De Cellview 
Slide is vanaf eind 2014 verkrijgbaar.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Stand: 8B008

Met de DVLS³ Simply, Smart Sensor staat 
er niets meer in de weg om over te scha-
kelen naar het veilig gebruik van waterstof 
als draaggas voor GC-analyses. Door het 
continu monitoren van de waterstofcon-
centratie in de GC-oven wordt snel een 
mogelijke lekkage gedetecteerd. Vervol-
gens waarborgt de DVLS³ Simply Smart 
Sensor de veiligheid voor het lab door:
•  Het oplichten van het LCD-scherm van 

de controle-unit en genereren van een 
alarmgeluid.

•  Het omschakelen naar een rood dash-
board en versturen van een alarmbericht 
via e-mail, SMS, growl en/of prowl.

•  Het automatisch overschakelen naar een 
alternatief draaggas en het communice-
ren van een stopsignaal naar de GC.

Door het unieke design van de controle-
unit is het zelfs mogelijk om vier sensoren 
te combineren. Koppel bijvoorbeeld vier 
sensoren aan meerdere GC’s of sluit meer-
dere sensoren op één GC aan. 
Naast een sensor voor de detectie van een 
waterstoflekkage biedt Da Vinci ook sen-
soren voor het het meten van temperatuur, 
druk en niveau (vloeistof).

Da Vinci Laboratory  
Solutions
www.davinci-ls.com

Stand: 7E022 / 7E032
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Altijd zicht op veiligheid 
in zuurkast
Moderne zuurkasten hebben weinig 
gemeen met traditionele ‘geventileerde 
werkplekken’ in laboratoria. Hier zijn 
diverse redenen voor, waaronder signi-
fi cant meer en stringentere veiligheids-
regels, duurzaamheidsaspecten, nieuwe 
technieken en veranderde werkproces-
sen.

De TouchTronic besturing in de Exploris 
zuurkasten is voorzien van een dis-
play met een digitale indicatie van de 
volumestroom van de afvoerlucht, die 
aangeeft of het luchtafvoersysteem 
correct functioneert. De veranderende 
kleurindicaties hebben hun waarde in 
de praktijk al bewezen. De laatste in-
novaties zoals de Köttermann Exploris 
AirMonitor zorgen standaard voor een 
automatisch sluitend schuifraam indien 
er geen beweging gedetecteerd wordt.

De TouchTronic versie van een zuurkast 
voor gebruik met agressieve zuren heeft 
standaard een afvoerluchttempera-
tuurindicatie conform de EN 14175-
7. Datum en tijd worden standaard 
weergegeven terwijl indicatoren ook 
het ledigen van afvalvloeistoffen in 
onderkasten weer kunnen geven. In 
latere edities zullen andere aanvullende 
features aan bod komen.

Köttermann 
Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

Stand: 8B052

Herbruikbare verpakking voor pipettips

Continu online TOC meten

Diamond Tips Blister Refi ll en Diamond Tips 
Reload Pack staan voor de slimste manier om een 
Tipack verpakking te hergebruiken. Hiermee kan 

gegarandeerd schoon worden gewerkt: ieder 
Tipack rack is individueel verpakt en voorzien van 
een beschermdeksel 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 ver-
pakkingen ook niet aantrekkelijk geprijsd zijn.

Gilson International
www.pipetman.eu

Stand: 8C050

Sinds de jaren 70 is TOC een methode om de 
kwaliteit van water te bepalen, of het nu gaat 
om drinkwater , koelwater of afvalwater. Total 
Organic Carbon (TOC) staat voor de som van al 
het organisch gebonden koolstof in water. 
Waar de meeste TOC-analyzers batchgewijs TOC 
monitoren, analyseert de nieuwe ADI 7010 TOC 
Analyzer de concentratie TOC continu. Door deze 
continue analyse kunt u alle schommelingen in 
uw proces monitoren. 
De ADI 7010 TOC kenmerkt zich door zijn 
eenvoud en doordachte opbouw waardoor de 
opstart snel kan plaatsvinden en het onderhoud 
beperkt is. De analyzer heeft twee gescheiden 
behuizingen: één voor het natte gedeelte en één 
voor de elektronica. Er zijn geen kleppen in de 
vloeistofstromen, dus geen kans op verstopping. 
Er is geen externe gastoevoer, compressor of 
fi ltering nodig, alles is geïntegreerd in de analy-
zer. Auto-clean, auto-kalibratie, auto-validatie 
en automatische zerogas controle zijn standaard 
functionaliteiten. 
De bediening gaat eenvoudig via het touch 
screen. Het hoofdscherm geeft in één oogopslag 
voldoende informatie om de resultaten en de 
status van de analyzer zoals gasfl ow, reagentia en 
validatie over een langere tijd te bekijken.  
Metrohm Applikon biedt een geheel vrijblijvende 

demonstratie aan op locatie. Simpel uittesten en 
u zult snel overtuigd zijn dat TOC online meten 
met de ADI7010 heel eenvoudig is. U mag de 
analyzer gratis twee weken proberen. Ook is er 
de mogelijkheid om de ADI 7010 te huren of te 
leasen voor een langere periode, al dan niet met 
een onderhoudscontract. 

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com
Stand: 11A042

Laboratoriuminrichting
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Intertek steeds 
robuuster
voor dynamiek 
in havens

D
e halfjaarcijfers die de Rotterdamse 
haven in juli presenteerde leverde 
weinig goed nieuws op voor labora-
toria die zich hebben gespecialiseerd 

in petrochemische en chemische analyses: de 
overslag in die sectoren was gedaald, mede door 
het afbouwen van raffinagecapaciteit in het ach-
terland. Overall groei was er nog wel in de haven, 
maar dan vooral door de containeroverslag.
Frank van Broekhoven, laboratorium manager bij 
de vestiging van Intertek in Hoogvliet (Rotter-
dam), raakt daar niet van in paniek. “Natuurlijk 
is het fijner als de bedrijvigheid bij deze klanten 
groeit, maar we zijn er in de afgelopen jaren in 
geslaagd om ons dienstenpakket aanzienlijk uit 
te breiden waardoor we veel minder merken van 
economische schommelingen in de haven. Feite-
lijk zijn we daar in 2002 al mee begonnen, toen 
er hier een ware leegloop van chemische overslag 
plaatsvond. Regelgeving en bijbehorende kosten 
om daaraan te voldoen noopten tal van bedrijven 
om naar verderop te verhuizen, zoals naar de 
haven van Antwerpen. We hebben dit opgevan-
gen door niet alleen monsters te analyseren die 
binnenkomen via onze inspectiediensten, maar 
onze analytische expertise ook aan te bieden aan 
andere partijen, zoals productie- en raffinage-
bedrijven. Die ontwikkeling zet zich nog steeds 
door.”
Zijn collega in Antwerpen, Peter Gysen, zat wat 
deze ontwikkelingen betreft aan de goede kant 
van de medaille en zag de chemische analyses 
juist groeien. Evenals de petrochemie trouwens, 
want waar de Rotterdamse haven een teruggang 

in de petrochemische overslag rapporteerde, 
meldden de Antwerpenaren juist een groei, een 
trend die al jaren aan de gang is. Maar ook Peter 
Gysen heeft een brede blik wat betreft de analy-
semarkten. “Analytical assessment, de analyses 
waar geen inspecteur aan te pas komt, is al goed 
voor bijna de helft van onze monsterstroom”, 
vertelt hij.

Analytical assessment
Intertek biedt onder de noemer analytical as-
sessment verschillende oplossingen voor het 
uitbesteden van analyse- en testwerkzaamheden, 

variërend van het analyseren van 
een enkel monster tot het overne-
men van complete werkpakketten of 
laboratoria. Dat kan dan betrek-
king hebben op kwaliteitscontrole, 
procesbewaking en ter ondersteu-
ning van R&D. “Twee factoren 
spelen hierbij een belangrijke rol: 
schaalgrootte en expertise. Omdat 
wij de beschikking hebben over 
een groot laboratorium, dat veel 
monsters analyseert, kunnen wij het 
ons permitteren om te investeren in 

Peter Gysen, hoofd van 

het laboratorium in 

Antwerpen bij de door 

Salm en Kipp geleverde 

Vario EL cube CHNSO-

analyser van Elementar.
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Intertek is met 36.000 medewerkers een van 
de grootste spelers wereldwijd als het gaat om 
testen, inspectie en certificering. Twee Intertek-
vestigingen in de havenregio van Rotterdam en 
Antwerpen worden steeds minder afhankelijk 
van de bedrijvigheid in de havens. Onder de 
noemer ‘analytical assessment’ halen ze 
meer en meer business binnen bij produc-
tiebedrijven. Daarnaast levert het  wereldwijde 
netwerk van Intertek-locaties en experts toegang 
tot een zeer brede portfolio van analytische 
dienstverlening.

innovatieve, specialistische analy-
seapparatuur. Bij veel klanten zien 
we een beperkte monsterstroom 
die dergelijke investeringen niet 
rechtvaardigt. Met de schaalgrootte 
hangt ook de analytische expertise 
samen: wij hebben voor iedere ana-
lysetechniek specialisten in huis, die 
alle actuele ontwikkelingen bijhou-
den. Dat kan je van een handjevol 
mensen dat werkt in een procesla-
boratorium tegenwoordig niet meer 
eisen”, zegt Frank van Broekhoven. 

“En”, vult Peter Gysen aan, “het is een bijna 
naadloze uitbreiding vanuit de analyses die we 
al uitvoerden voor het controle- en inspectie-
werk: de monsters bijten elkaar niet!”

Smeerolie
Op het gebied van de analyse van smeerolie 
bieden de Intertek-laboratoria, naast het in-
spectiewerk bij verladen, eveneens de analyse 
van gebruikte smeeroliën voor onderhoud aan 
motoren of analyse ter plekke van gepro-
duceerde smeeroliën, onder andere bij een 
terminal in Gent. Frank van Broekhoven licht 

deze dienst toe: “Door de regelmatige analyse 
van smeerolie in motoren kan je slijtage zien aan-
komen en het tijdstip dat de olie moet worden 
ververst nauwkeurig vaststellen. Hiertoe voeren 
we op smeeroliemonsters, die na een vastgesteld 
aantal draaiuren door de klant worden geno-
men, een pakket van 10 tot 15 analyses uit die 
we verwerken in trendrapporten. We hebben 
analysepakketten voor bijvoorbeeld compres-
soren, gasmotoren, tandwielkasten en diesel- en 
benzinemotoren. Relevante parameters zijn 
onder andere viscositeit en zuurtegraad; ook de 
aanwezigheid van bovengemiddeld veel 

Deel van het laboratorium in Antwerpen, waar 40 mensen werken.

➞
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slijtmetaal kan een teken zijn dat er iets mis 
is met de motor of dat de olie moet worden 
vervangen. In Hoogvliet hebben wij een afdeling 
waar 15 mensen werken aan de deels geautoma-
tiseerde analyse van smeeroliën. Met zo’n 500 
monsters per dag zijn we in staat om die analyses 
snel, met hoge kwaliteit en kosteneffectief te 
leveren. Ook profiteren we van ons wereldwijde 
Intertek-netwerk: is een schip aan de andere kant 
van de Oceaan, dan kan het zijn smeeroliemon-
sters ook laten analyseren bij andere Intertek-
laboratoria die gebruikte smeeroliemonsters 
analyseren in bijvoorbeeld Panama, Singapore, 
Shanghai,….”
Intertek in België heeft recent alle instrumen-
ten voor olie-analyses ondergebracht in een 
gespecialiseerd lab in Gent, bij een terminal waar 
blends van smeeroliën worden gemaakt. “Het 
lab is al zo’n drie jaar operationeel, maar tot nu 
toe moesten we voor specifieke analyses nog de 
hulp inroepen van onze collega’s in Hoogvliet of 
indien mogelijk analyses in Antwerpen verrich-
ten. Dat was geen ideale situatie: als de blends 
gereed zijn wil de klant zo snel mogelijk weten of 
de monsters aan de gewenste kwaliteitseisen vol-
doen, denk aan parameters als viscositeit, Total 
Base Number, densiteit, air release, Ca , P en Zn. 
Veertig minuten extra wachten voor het vervoer 
van de monsters naar Antwerpen is dan veel te 
lang: ze willen direct afdrummen of de vrachtwa-
gens laden. Prettige bijkomstigheid is dat Gent 
nu ook een expertisecentrum voor de analyse van 
smeerolie is geworden: inspectiemonsters op dit 
gebied laten we daar nu ook analyseren”, aldus 
Peter Gysen.

Nieuwe markten
De vestigingen in Hoogvliet en Antwerpen 
ontwikkelen ook nieuwe markten, bijvoorbeeld 
de analyse van ruwe olie, de crude assay’s. “De 
opgepompte ruwe olie wordt in drums overge-
bracht en monsters van over de hele wereld wor-
den naar onze laboratoria opgestuurd. Wij destil-
leren dat, net als bij een raffinaderij, maar dan 
op laboratoriumschaal op een destillatietoren, 
onder andere in ons laboratorium te Hoogvliet. 
De fracties worden op basis van het kookpunttra-
ject opgevangen en geanalyseerd. Wij zien een 
aanzienlijke groei in deze dienstverlening”, aldus 
Frank van Broekhoven.
Een andere nieuwe dienst is het analyseren van 

gebruikte snijoliën (Wear Metal Fluids). Dit is 
een volledig nieuwe markt voor Intertek die 
mooi aansluit op de reeds bestaande analyse-
werkzaamheden van de gebruikte smeeroliën. 
Ook nieuw is de controle op luchtkwaliteit in de 
productiehallen van wasmiddelproducenten om 
de gezondheid van de werknemers te garan-
deren. Dit gebeurt met behulp van ELISA, een 
techniek die je niet zo snel zou verwachten in een 
petrochemisch lab.

CHNOS-analyse
Binnen de Intertek-organisatie worden ook bij de 
aanschaf van nieuwe apparatuur ervaringen uit-
gewisseld. Een voorbeeld hiervan is de door Salm 
en Kipp geleverde Vario EL cube CHNOS-analyser 
van Elementar, die ruim een jaar geleden in Ant-
werpen in gebruik is genomen, en enkele maan-
den later in Hoogvliet. Met deze analyzer kan je 

voor een breed scala aan monsters, 
zoals stookolies, benzines, gasolies, 
biomassa en smeerolies tal van 
parameters meten. Bijvoorbeeld 
de verbrandingswaarde, de CO

2
-

emissiewaarde, het N-gehalte en de 
carbon content. Waar de voorgan-
ger van dit apparaat, die na twintig 
jaar trouwe dienst in Hoogvliet 
nog steeds wordt gebruikt, alleen 
kolommen voor C, H, N heeft, kan 
met de nieuwe elementanalyzer ook 
O en S worden gemeten. Dat gaat 
echter voor O volgens een ander 
principe dan de andere vier elemen-
ten, die na volledige verbranding 
met zuurstof worden bepaald. Bij 
zuurstof verloopt dit verbrandings-
proces logischerwijs onder zuurstof-

Frank van Broekhoven, hoofd van het laboratorium in Hoogvliet dat met een kleine 80 laboratoriummedewerkers wereld-

wijd één van de grotere is van Intertek binnen hun divisie. Binnen de Benelux beschikt Intertek overigens ook nog over la-

boratoria in Overschie (Intertek LSI), gespecialiseerd in onafhankelijke kwaliteitsanalyse en inspectiediensten aan de mine-

raal industrie en Geleen, met meer dan 200 medewerker gespecialiseerd in onder andere het leveren van kennis, expertise, 

chemische- en fysische analyses in kunststoffen en polymeren. Beide laboratoria behoren tot andere Intertek-divisies.
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loze condities, via pyrolyse. Hiervoor dient een 
andere verbrandingsbuis in de cube geplaatst te 
worden; na een bepaalde conditioneringstijd kan 
er dan O in hetzelfde instrument worden geme-
ten. “Hiermee kunnen we een extra analysemo-
gelijkheid voor onze klanten aanbieden, die door 
ontwikkelingen in regelgeving best wel eens veel 
gevraagd zou kunnen worden. Wat is namelijk 
het geval? Als je verbrandingswarmte genereert 
heeft dat te maken met C, O en H. C en H kan 
je meten in de gewone modus, waarop je O kan 
uitrekenen op basis van aannames in de verhou-
dingen van verschillende koolwaterstoffen. Dat is 
echter niet altijd exact. Wil je dat wel, dan moet 
je ook de O apart meten, en dat kunnen we nu”, 
zegt Frank van Broekhoven.

Investeren
De CHNSO-analyzer is niet bepaald de enige 

investering die de afgelopen jaren is gedaan. 
Alleen al in Hoogvliet is bijvoorbeeld het GC-park 
volledig vervangen, is een nieuwe ICP aange-
schaft en zijn er tal van investeringen gedaan om 
bestaande apparatuur te vervangen of nieuwe 
diensten te ontwikkelen. Verder is er voortdu-
rend aandacht voor optimalisatie van de infra-
structuur. In het kader van duurzaamheid is de 
verlichting voorzien van energiezuinige lampen 
die veel langer meegaan dan de oude tl-buizen. 
Bovendien zorgt de verbeterde verlichting nu 
voor daglichtkwaliteit en zijn er door de indirecte 
verlichting ook geen donkere spots meer in het 
lab. En dan volstaan we verder maar even met al-
leen te melden dat er heel veel effort is gestoken 
in een update van de LIMS en er vergevorderde 
plannen zijn op het gebied van automatisering 
en –in het bijzonder – instrument-interfacing en 
robotisering. 

“Soortgelijke investeringen en 
maatregelen zijn er ook in het lab in 
Antwerpen; een andere handigheid is 
het voorzien van de argon- en stikstof-
tanks buiten met een telemetriesys-
teem. Voordeel is dat de tanken dan 
door de leverancier worden opgevolgd 
en een toevoer wordt gegarandeerd”, 
zegt Peter Gysen. 

Uitdagend
“Elke dag is hier anders.” Zo typeert 
Peter Gysen de uitdagende afwisse-
ling die zijn werk als manager van 
een Intertek-laboratorium met zich 
meebrengt. “De verscheidenheid aan 
monsters, klanten, instrumenten en 
analyses dwingt je om samen met 
je medewerkers alles uit de kast te 
halen om snel met kwalitatief goede 
resultaten te komen. Daarvoor moet 
je wel een zekere passie voor het vak 
hebben: al die piekjes moeten je nog 
steeds een kik geven.”

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Intertek
www.intertek.nl

Volhardend betrouwbaar
‘Compliance’ en ‘ethic code’ zijn de heden-
daagse toverwoorden als het aankomt op be-
trouwbaarheid van de analyses en rapportages. 
Frank van Broekhoven: “Ons bedrijf is ISO 9001 
gecertificeerd, een breed scala aan testen is ook 
ISO 17025 geaccrediteerd, bij de RvA zijn we ge-
registreerd onder nummer L564. Daarbij heeft 

Intertek betrouwbaarheid van resultaten hoog 
in het vaandel staan: wij werken niet naar een 
resultaat toe. Als wij 94,8 als octaangehalte vin-
den, zullen wij nooit 95 rapporteren, hoe goed 
de klant dat ook uitkomt. Wij zijn daar heel 
strikt in.”

Overzicht van het lab in Hoogvliet, waarbij duidelijk het nieuwe luchtverversingssysteem is te zien en de verlaagd aange-

brachte indirecte verlichting.

Opstelling voor het analyseren van ‘fi re foam’ in blussys-

temen van schepen. Op basis van parameters als schuimex-

pansie, drainage time, pH en visociteit wordt gecontroleerd 

of het schuim voldoet aan de IMO-specifi caties. Intertek-

Antwerpen is in Europa het enige onafhankelijke laborato-

rium dat deze dienst levert.

■
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Ergonomisch 
openen van zuurkast
Moderne zuurkasten zijn standaard voorzien van diverse 
zaken die de gebruiker beschermen. Denk bijvoorbeeld 
aan gelamineerd veiligheidsglas, een Köttermann stan-
daard. Andere zaken zijn minder voor de hand liggend 
maar evenzo gebruikersvriendelijk.
Producten die de dagelijkse werkprocessen verbeteren 
en tegelijkertijd de veiligheid en effi ciëntie verhogen 
kunnen alleen in samenspraak met gebruikers ontwikkeld 
worden. Op basis van nieuwe inzichten bieden de nieuwe 
Exploris zuurkasten een reeks aan extra functionaliteiten 
zoals bijvoorbeeld een voetschakelaar voor het openen 
van het schuifraam. Hierdoor heeft een gebruiker beide 
handen vrij hetgeen de veiligheid vergroot.
Een zuurkast kan dus op drie manieren geopend of 
gesloten worden. Middels de slider op het TouchTronic 
bedienpaneel, een intuïtieve open- of sluitbeweging aan 
het raam of met een voetschakelaar. De schuiframen slui-
ten zich automatisch na een vooraf ingestelde tijd indien 
geen beweging voor de zuurkast gedetecteerd wordt. De 
enige veilige zuurkast is immers een gesloten zuurkast. 

Köttermann 
Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

Stand: 8B052

Betaalbare UV/VIS 
Spectrofotometer
Met het type i8 biedt Hanon een betaalbare dubbelstraals spectrofotome-
ter voor kwantitatieve bepalingen, kinetiek, golfl engte scans, metingen bij 
meerdere golfl engtes en DNA- en eiwitbepalingen. Met de meegeleverde 
software kunnen de meetgegevens verder worden verwerkt. 
Omdat trillingen en schokken een meting kunnen beïnvloeden heeft Hanon 
de i8 een zwevend optisch systeemontwerp meegegeven en een versterkte 
bodemplaat. Dit voorkomt destabilisatie van het optische systeem en leidt 
tot betrouwbaarder resultaten. 
Om ook lage concentraties te kunnen meten is de gevoeligheid vergroot 
door een precieze A/D-conversie met hoge 24-bits snelheid. Het golfl engte-
bereik is 190 tot 1100 nm.
Hanon levert ook spectrofotometers in eenvoudiger uitvoeringen. Deze kunt 
u vinden op de website van Salm en Kipp.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Stand: 8C021
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60 KWALITEITSCONTROLE

Tiofarma in Oud-Beijerland is 
gespecialiseerd in het onder 
GMP-regime op kleine en mid-
delgrote schaal produceren van 
geneesmiddelen. Getuige de 
sterke groei, legt deze focus het 
bedrijf geen windeieren. Ook 
het laboratorium krijgt het, 
mede vanwege een kwaliteit-
simpuls, steeds drukker. Hoofd 
QC Hanneke van der Hoeven 
is dan ook naarstig op zoek 
naar gedreven analisten die 
haar team willen versterken.

bezig met de ontwikkeling van 
producten en dossiers. “Ook hierin 
zijn we fl exibel. Als we een ‘oppor-
tunity’ zien, kunnen we een product 
ontwikkelen en zorgen voor het 
bijbehorende dossier; in dat geval 
zijn we zelf registratiehouder. Dat 
dossier kunnen we eventueel verko-
pen of uitlicenseren. Ook kunnen we 
deze diensten in samenwerking met 
klanten uitvoeren.”

Bereidingen
Tot de klantenkring van Tiofarma 
horen ook steeds meer ziekenhuizen 
en apotheken. Bij de ziekenhuizen 
gaat het dan vooral om de bezig 

Sinds een klein jaar is Hanneke van der 

Hoeven hoofd QC bij Tiofarma. Geen 

sinecure in een laboratorium waar je met 

700 verschillende voorschriften maar 

weinig routine hebt.

Proces- en labwater
Met de verhuizing, drie jaar geleden, van het laboratorium 
naar een nieuw pand aan de overkant van de straat, is ook 
een ringleidingnetwerk aangelegd voor de demiwatervoor-
ziening. De keuze voor het demiwatersysteem viel hier-
bij op de Elga Centra R 120 van Veolia Water Solutions & 
Technologies. “Dit systeem heeft de beste prijs-/kwaliteits-
verhouding, mede vanwege de lage onderhoudskosten. 
Bovendien hadden we al goede ervaringen met een groter 
Elga-systeem, de Centra R 200, dat we bij productie gebrui-
ken voor twee afzonderlijke productie-omgevingen die ie-
der door een aparte ringleiding worden gevoed. Recentelijk 
hebben we daar een tweede demiwatersysteem, ook een 
Centra R 200, aan toegevoegd, zodat nu beide ringleidin-
gen een eigen demiwatersysteem hebben. Mocht er bij de 
één een probleem zijn, dan kan je de ander gebruiken en 
hoeft het proces niet stilgelegd te worden”, aldus hoofd QC 
Hanneke van der Hoeven.
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Kwaliteit en flexibiliteit zijn
sterke troeven van Tiofarma

S
inds een klein jaar heeft Tiofarma in de 
persoon van Ruud Schonk een directeur 
Kwaliteitszaken. Met 25 jaar ervaring 
in dergelijke functies bij farmaceutische 

bedrijven en een adviesbureau is hij binnen de 
organisatie gehaald om het kwaliteitssysteem 
een duw naar boven te geven. “De noodzaak voor 
zo’n impuls heb ik wel vaker gezien bij bedrijven 
die snel zijn gegroeid. Ze zijn vooral bezig met 
het managen van de groei en hebben daardoor 
wat minder aandacht voor de systemen. Geen 
schande, maar op een zeker moment moet je er 
wel mee aan de slag”, stelt hij. Inmiddels draait 
alles al een aantal maanden naar tevredenheid. 
Hiertoe is de organisatie na een analyse waar 
nodig aangepast. En een aantal mensen is op 
sleutelposities gezet die van belang zijn voor de 
kwaliteit. Eén van die personen is Hanneke van 
der Hoeven. Zij is vanuit de groep hoofdanalisten 
op het laboratorium benoemd tot hoofd QC en 
is in die functie het aanspreekpunt voor het lab 
en voor alles wat met kwaliteit te maken heeft 
binnen het lab. 

Diversiteit
Kwaliteit wordt steeds belangrijker voor een 
bedrijf als Tiofarma. Dat heeft niet alleen te ma-
ken met het proces van produceren en bereiden 
van geneesmiddelen, maar ook met de steeds 
strengere regelgeving die van toepassing is op 
deze processen. Meer dan ooit is het een must 
om je kwaliteitssystemen op orde te hebben om 
aan elke partij (opdrachtgever, toezichthoudende 
instanties) te kunnen laten zien dat je voldoet 
aan al die regels en normen. Dat is voor elk be-

drijf een uitdaging, maar zeker voor een bedrijf 
als Tiofarma dat jaarlijks honderden verschillende 
formuleringen maakt en in het laboratorium 
meer dan 700 verschillende analysevoorschriften 
in beheer heeft.
Al die formuleringen komen op verschillende 
manieren tot stand. Bulk van het werk is het pro-
duceren van generieke geneesmiddelen voor een 
aantal kleine en grote labelhouders in binnen- en 
buitenland. “Wij onderscheiden ons hierbij door-
dat we ook kleine charges kunnen produceren; 
een halve dag productie draaien voor één partij 
is bij ons geen uitzondering. Hiermee zijn we 
aantrekkelijk voor opdrachtgevers die de produc-
tie van grotere partijen vaak elders in de wereld 
tegen relatief lage kosten kunnen wegzetten. Wij 
kunnen een flexibiliteit bieden die deze loonbe-
drijven niet hebben; daar hoef je echt niet aan 
te komen voor een spoedopdracht of een kleine 
charge”, vertelt Ruud Schonk.
De diversiteit zit hem niet alleen in de actieve 
stof en de verschillende doseringen daarvan, 
maar deze heeft ook te maken met de toedie-
ningsvorm. “Wij kunnen wat dat betreft bijna 
alles aan: tabletten, capsules, klysma’s, crèmes, 
zalven, zetpillen, suspensies, noem maar op. Het 
enige waar we nog niet erg in thuis zijn, is de 
productie van steriele preparaten, injectables, 
maar daar willen we wel meer mee gaan doen.” 
De productie begint bij het inkopen van de 
actieve bestanddelen als grondstof. Van daaruit 
wordt de formulering gemaakt; de hulpstoffen 
komen erbij. Daarna vindt het afvullen plaats in 
de primaire verpakking. 
Naast loonproductie houdt Tiofarma zich ook 

met de ontwikkeling van produc-
ten en dossiers. “Ook hierin zijn 
we flexibel. Als we een ‘opportu-
nity’ zien, kunnen we een product 
ontwikkelen en zorgen voor het 
bijbehorende dossier; in dat geval 
zijn we zelf registratiehouder. Dat 
dossier kunnen we eventueel verko-
pen of uitlicenseren. Ook kunnen we 
deze diensten in samenwerking met 
klanten uitvoeren.”

Bereidingen
Tot de klantenkring van Tiofarma 
horen ook steeds meer ziekenhuizen 
en apotheken. Bij de ziekenhuizen 
gaat het dan vooral om de productie 
van zogenaamde ‘investigatio-
nal medicinal products’ (IMPD’s), 
formuleringen inclusief placebo’s 
die worden gebruikt voor onder-
zoeken in met name academische 
ziekenhuizen. In het verleden deden 
de ziekenhuizen dat veelal zelf, 
maar door de strengere regelgeving 
is het voor hen steeds lastiger om 
GMP-compliant te produceren, met 
name bij de productie van tabletten 
en capsules.
Een zelfde verhaal gaat al een tijd 
op voor veel apotheken, die door 
de strikte regelgeving ook steeds 
minder zelf producties zijn gaan 
draaien. Op een bepaald moment is 
het dan niet meer rendabel om te ➞
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investeren in de kwaliteit van de productie-om-
geving en komt het moment dat je als apotheek 
helemaal geen producties meer mag draaien. 
“De bereidingsapotheken die er nog wel zijn, 
ondersteunen we derhalve met de ontwikkeling 
en documentatie van bereidingen op een niveau 
zoals dat ook voor de loonproductie geldt’’, zegt 
Ruud Schonk.

Extra analyses
Hanneke van der Hoeven heeft in de tien jaar dat 
ze bij Tiofarma werkt het aantal laboratoriumme-
dewerkers zien groeien van 6 naar 26. Dat heeft 
voor een belangrijk gedeelte te maken met de 
groei van het bedrijf, maar er zijn ook ontwik-
kelingen die extra werk voor het lab met zich 
meebrengen. “Met name bij de bereidingsapo-
theken zien we een behoorlijke verhoging van het 
kwaliteitsniveau, wat leidt tot extra analyse-
werk. Zo hebben we in samenwerking met een 
bereidingsapotheek het traject voor houdbaar-
heidsonderzoek opgestart. Hierbij wordt iedere 
eerste batch die door een bereidingsapotheek 
wordt geproduceerd op houdbaarheid gezet en 
op vaste tijden –na 3 maanden, na 6 maanden, 
enzovoorts–, geanalyseerd. Als je per week tien 

producten krijgt aangeboden die nog niet op 
houdbaarheid zijn getest, betekent dat na 3 
maanden heel wat extra werk in de vorm van een 
wekelijks terugkerende piek, die 3 maanden later 
nog eens verdubbelt.”
De strengere regelgeving heeft ook impact op 
de methode-ontwikkeling. Hanneke vertelt dat 
waar voor productie alles al jaren geregeld is via 
productdossiers, men voor de keuringen voor de 
bereidingen nog lange tijd kon volstaan met een 
op het product aangepaste Pharmacopee-metho-
de. “Dat kan nu niet meer. Nu geldt hetzelfde va-
lidatieregime als bij productie van geregistreerde 
preparaten. Met UV/Vis-methodes ga je het dan 
niet redden. Als je die gaat gebruiken voor houd-
baarheidsonderzoek is dat geen goed werkend 
systeem, omdat er ontledingsproducten kunnen 
ontstaan en die sneeuwen bij UV/Vis onder in je 
monsterpiek. Je moet dus over naar HPLC en dan 
heb je toch weer een upgrade in je analyses.”

De impact vanuit productie op het aantal analy-
ses heeft vooral te maken met de flexibiliteit en 
de kleine charges waar Tiofarma voor staat. “Bij 
de eerste productieruns van een nieuw product 
heb je te maken met schoonmaak- en procesvali-

daties. Iedere keer als we een nieuw 
product introduceren, moeten we 
een extra evaluatie doen; past dit 
nog binnen ons schoonmaakpro-
gramma, moeten we dit aanpassen 
of extra validatieruns uitvoeren om 
te bewijzen dat we met dit product 
ook goed kunnen schoonmaken?”, 
vertelt Hanneke van der Hoeven.

Expertise gezocht
Bijkomend effect van de groei-
ende laboratoriumcapaciteit is dat 
de kritische massa voor analyses 
die eerst nog werden uitbesteed, 
zodanig groot is geworden dat die 
ook in Oud-Beijerland rendabel 
kunnen worden uitgevoerd. Denk 
daarbij aan deeltjesgrootte analyse 
of elementanalyse van grondstoffen 
met ICP. “Wij geven er bij laserdif-
fractie sowieso de voorkeur aan 
om dit zelf te doen, omdat we deze 
techniek ook veel gebruiken in ons 
R&D-laboratorium. Daarbij wordt 
het steeds belangrijker dat je bij de 
grondstoffen die je gebruikt voor 
de productie een goede definitie 
kunt geven van de deeltjesgrootte 
(verdeling) en dan is het wel zo 
gemakkelijk als je zelf kunt toetsen 
of de leveringen daaraan voldoen.”, 
aldus Hanneke van der Hoeven.
Minstens zo belangrijk als de 
investering in de apparatuur is voor 
haar de investering in de medewer-
ker en/of expertise. “Zo’n tachtig 
procent van de analyses die we 
hier uitvoeren, is HPLC-werk; daar 
weten we alles van. Technieken als 
laserdiffractie en  LC-MS heb je niet 
zomaar onder de knie. Daar gaan we 
in investeren, in het opleiden van 
medewerkers, in het aantrekken van 
nieuw personeel.”
De komende tijd hoopt Tiofarma 
acht nieuwe analisten aan te 
trekken. Een deel daarvan zullen 
MBO-ers zijn, die naar verwachting 
relatief gemakkelijk in de regio 
zelf geworven kunnen worden. Het 

Analist David van Dijk aan het werk bij een opstelling waar de oplosbaarheid van tabletten wordt bepaald. 
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andere deel moet bestaan uit ervaren HBO-ers, 
die volgens Hanneke een stuk lastiger te vinden 
zullen zijn; “Kijk alleen maar naar vacaturesites; 
daar zie je tientallen vacatures voor senior ana-
listen. Je zou met de recente bedrijfssluitingen 
in Oss en Weesp verwachten dat er veel ervaren 
analisten zijn die staan te trappelen om waar dan 
ook aan het werk te gaan. Onze ervaring is echter 
dat veel analisten tamelijk honkvast zijn. Ik zelf 
ben tien jaar geleden vanuit Deventer, waar ik de 
HLO-opleiding heb gedaan, hiernaar toe verhuisd 
en dat is mij uitstekend bevallen. Oud-Beijerland 
klinkt misschien erg afgelegen, maar wist je dat 
je vanuit Oud-Beijerland binnen een kwartier in 
Rotterdam bent?”
“Wanneer je bij Tiofarma aan het werk wilt, is 
het geen must om al onder GMP-regime gewerkt 
te hebben”, vult Ruud Schonk aan. “Heb je erva-
ring in het werken onder een kwaliteitssysteem, 
dan past dat GMP-jasje jou ook wel. En ook als je 
uit de chemie of uit de voedingsmiddelenwereld 
komt, dan kan je binnen de farmacie aan het 
werk. Want ook daar geldt gewoon: je maakt 
afspraken en daar moet je je aan houden.”

Uitdagingen
Nieuwe analisten vinden bij Tiofarma een 
laboratorium dat gekenmerkt wordt door de 
dynamiek van de groei en dat veel kansen biedt 
voor verdere ontplooiing. Waar enkele maanden 
geleden verbouwd is om uitbreiding voor acht 
mensen te kunnen realiseren, ligt de focus nu op 
het optimaliseren van de organisatie en de kwa-
liteitssystemen, ook in verband met toekomstige 
investeringen voor analyses die aanvankelijk 
werden uitbesteed. Hanneke: “Zit iedereen op de 
juiste plek, hebben we de juiste structuur? Kun-

nen we die zo veranderen dat we nog efficiënter 
kunnen werken? Op dergelijke vragen gaan we 
de komende maanden een toekomstbestendig 
antwoord vinden, waarbij het uitgangspunt is 
dat er zo weinig mogelijk overlap van functies is. 
Alle analisten hebben een eigen verantwoorde-
lijkheid met als doel het werk soepeler te laten 
verlopen. De organisatie van het laboratorium 
is momenteel opgebouwd rond vier hoofdana-
listen, die ieder een eigen verantwoordelijkheid 
hebben. Deze verantwoordelijkheid betreft zowel 
de grondstoffen, de houdbaarheid en productie, 
als de analyses, de procedures en de validaties 
van methoden en apparatuur. Van de 23 analisten 
die we op dit moment in het laboratorium aan 
het werk hebben, is een aantal gespecialiseerd 
in bijvoorbeeld grondstoffenanalyses, houdbaar-
heid of validatie, en die werken dan weer onder 
begeleiding van de betreffende hoofdanalist. 
Daarnaast zien we ook steeds meer een wis-
selwerking tussen de verschillende disciplines 
ontstaan, met name bij de grotere projecten, 
waar intensief met elkaar moet worden gecom-
municeerd. Het combineren van analyses creëert 
kansen voor efficiencywinst. Veel producten 
staan op houdbaarheid en de analyses daarvan 
kun je samenvoegen met de analyses van de pro-
ducten die van productie afkomen. De uitdaging 
waar we nu voor staan is om met behoud van 
kwaliteit en in een laboratorium waar je met 700 
verschillende voorschriften maar weinig routine 
hebt dergelijke efficiencyslagen te maken.”

Nog meer productie
Het laboratorium van Tiofarma is sinds drie jaar 
in een apart pand gevestigd. Daarvoor zat het 
bij productie in, aan de overkant van de weg, 

maar vanwege uitbreiding van de 
productie is gekozen voor aparte 
huisvesting van het lab. Binnen de 
huidige huisvesting is al de nodige 
creativiteit aangewend om acht 
extra werkplekken te creëren en 
het is niet ondenkbeeldig dat een 
zelfde exercitie de komende jaren 
nog eens gemaakt moet worden, 
luisterend naar de plannen die Ruud 
Schonk toelicht. “We hebben al veel 
energie gestoken in het optimalise-
ren van de logistieke stromen in de 
bestaande faciliteiten. Hierbij heb-
ben we als uitgangspunt genomen 
dat alle ingaande materialen aan 
één kant van het proces binnenko-
men; dan is er een centrale plek, een 
hooggekwalificeerde ruimte waar 
we uitvullen en contact hebben met 
het primaire verpakkingsmateri-
aal; vervolgens vindt in een aparte 
ruimte de secundaire verpakhan-
delingen en de verdere logistieke 
afhandeling plaats. We zijn ook van 
plan om een nieuwe productiefaci-
liteit te bouwen in een gedeelte van 
ons nieuwe magazijn, zo’n 3000 m2 
cleanroom en drie tot vier geauto-
matiseerde vullijnen voor crèmes 
en zalven. Ook willen we daar een 
nieuwe grote weegunit realiseren, 
zodat we daar centraal kunnen gaan 
wegen. Binnen twee jaar moet de 
nieuwe productie-unit draaien. 
Ongetwijfeld komt daar voor het lab 
nog meer werk uit voort!”

I N F O R M ATI E

Tiofarma
info@tiofarma.nl

tel. (0186) 286 000

Veolia Water Solutions & Techno-
logies
www.veoliawaterst.nl

De analisten bij Tiofarma werken met zijn 

vieren aan een labtafel en delen met zijn 

tweeën een zuurkast. Iedereen heeft een 

vaste werkplek.

■
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Incuberen van de eerste
synthetische hamburger

Vorig jaar slaagden onderzoekers van de Universiteit van Maas-
tricht er als eersten in om in het laboratorium een synthetische 
hamburger te maken. Met het produceren van eetbaar vlees uit runder 
stamcellen is een cruciale eerste stap gezet naar duurzame vleesproductie. 
Om dit te kunnen bereiken werd ook het nodige gevergd van de laboratori-
umapparatuur, met name de incubatiesystemen. Analisten Anon van Essen 
en Sanne Verbruggen publiceerden hierover in International Labmate. Dit 
artikel is een bewerkte vertaling van hun verhaal.

E
en steeds groter gedeelte van het 
landbouwareaal is nodig om een groei-
end deel van de alsmaar toenemende 
wereldbevolking van vlees te voorzien. 

Doorgaan op de traditionele wijze van vlees pro-
duceren zal alleen al vanwege de enorme impact 
op natuurlijke hulpbronnen uiteindelijk onhoud-
baar worden.
In oktober 2011 startte aan de Universiteit van 
Maastricht een onderzoeksteam onder lei-
ding van professor Mark Post met het ‘in vitro 
vleesproject’. De onderzoekers, waaronder Anon 
van Essen en Sanne Verbruggen, wilden met dit 
project aantonen dat het mogelijk is om eetbaar 
vlees te maken in de vorm van een hamburger, 
zonder direct gebruik te maken van spierweefsel 
van runderen. Dit als opmaat naar een toekom-
stige vleesproductie die efficiënter en duurzamer 
is.
Amper twee jaar later was er een tastbare of 
beter gezegd: proefbare ‘proof of concept’: op 5 

augustus 2013 werd in Londen ten overstaan van 
de massaal toegestroomde wereldpers de eerste 
synthetische hamburger getoond, gebakken en 
geproefd.

Drie maanden werk
Die hamburger was het resultaat van maanden-
lang hard werken; alleen al het maken van de 
fysieke hamburger duurde drie maanden. Dit 
proces startte met het oogsten van stamcellen 
(satellietcellen) van een stukje spierweefsel uit 
de schouder van een koe. Deze cellen worden 
ook wel omschreven als slapende myoblasten 
(spiercellen); ofschoon ze een belangrijke rol 
spelen bij het repareren en onderhouden van 
spierweefsel hebben ze een zeer gering vermo-
gen om te delen. Echter, deze satellietcellen 
kunnen wel worden geactiveerd door ze bloot 
te stellen aan stimuli zoals een beschadiging of 
een hoge mechanische belasting. Op die manier 
konden miljarden cellen worden gekweekt vanuit 

de originele monsters.
Myoblasten, de spiervormende cel-
len, vormen spierweefsel in een pro-
ces dat myogenese wordt genoemd, 
een proces dat vooral plaatsvindt 
tijdens de embryonale ontwikkeling. 
In dit proces versmelten de cellen 
tot meerkernige vezels, de myotu-
bes, die uiteindelijk het spierweefsel 
vormen. Voor het maken van de 
hamburger werden de myoblasten 
rond cirkelvormige ‘gel hubs’ ge-
plaatst wat leidde tot de vormingen 
van ringen van weefsel. Uiteindelijk 
werden maar liefst 20.000 van die 
ringen nauwgezet gestapeld om de 
uiteindelijke hamburger te vormen.
Voor deze methode was een suc-
cesvolle incubatie en groei van 
robuuste, gezonde cellen essentieel. 
Derhalve werden de eisen voor 
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het incubatiesysteem zorgvuldig 
vastgesteld. Alleen dan konden de 
Maastrichtse onderzoekers erop 
vertrouwen dat ze uiteindelijk tot 
een zo goed mogelijk resultaat 
konden komen.

Kwaliteit cellijnen garanderen
Een eerste en direct belangrijk punt 
van aandacht bij het selecteren 
van de incubators voor het ‘in vitro 
vleesproject’ was de hoeveelheid 

cellen die moesten worden gekweekt. De grote 
hoeveelheid betekent dat de incubator plaats 
moest kunnen bieden aan grote aantallen mon-
sters zonder ook maar enige compromis te doen 
ten aanzien van betrouwbaarheid en veiligheid, 
gedurende het hele incubatieproces. Bovendien 
werden de cellen gekweekt in 10-layer kweek-
flessen, die zeer zwaar zijn: een robuust ontwerp 
van de incubators was dus ook essentieel. 
Cruciaal voor effectieve incubatie is een ef-
ficiënte controle van de kweekomgeving en 
de temperatuur. Stamcellen groeien het beste 

als de omstandigheden zoveel mogelijk lijken 
op de natuurlijke omgeving in het organisme. 
Voor spiercellen betekent dit constant lage 
zuurstof- en constant hoge kooldioxide concen-
traties (3 % O

2
 respectievelijk 5 % CO

2
) en een 

stabiele temperatuur van ongeveer 37 °C. Deze 
omstandigheden vergroten het vermogen van de 
satellietcellen om te prolifereren. Ten opzichte 
van de standaard kweekomstandigheden met 
21 % zuurstof is er meer overeenkomst met de 
in vivo zuurstofniveaus in de intacte spiervezels. 
Ook temperatuurfluctuaties kunnen een nadelige 

De eerste in een laboratorium gekweekte hamburger
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invloed hebben op de celculturen, van een totale 
uitval van de cellijn tot het tot expressie brengen 
van afwijkende fenotypes en een veranderd cel-
metabolisme. Voor het project is dus een strenge 
en nauwgezette regeling van de temperatuur 
noodzakelijk omdat de celculturen absoluut niet 
bloot mogen worden gesteld aan temperatuur-
fluctuaties.
Een laatste factor die meespeelt bij de keuze 
voor de incubator is dat er bij het isoleren van 
de satellietcellen uit de dieren een kleine kans is 
op een verontreiniging in het uitgangsmonster. 
Om het project tot een goed einde te brengen is 
het derhalve noodzakelijk dat elke kans op het 
overbrengen van vervuilingen naar de celculturen 
voor honderd procent is uitgesloten. Derhalve 
zijn betrouwbare ontsmettingssystemen in de 
incubators essentieel. Als ontsmetting niet vol-
ledig plaatsvindt zou het hele proces opnieuw 
moeten starten. Met de drie maanden die nodig 
is om de hamburger te produceren zou dat een 

enorme tijds- en financiële impact hebben op het 
onderzoeksteam.
Deze drie factoren –capaciteit, controle en 
ontsmetting– hadden de grootste stem in het 
beslissingsproces voor de keuze van de appara-
tuur voor de productie van de hamburger. De 
uiteindelijk geselecteerde incubatiesystemen van 
Panasonic hebben verschillende technologieën 
die garant staan voor de vereiste kwaliteits- en 
controleniveaus.

Capaciteit, controle en ontsmetting
De Maastrichtse onderzoekers gebruiken al tien 
jaar Panasonic incubators zonder enige probleem. 
Deze positieve ervaring was aanleiding om te kij-
ken naar de aanschaf van soortgelijke apparatuur 
voor dit baanbrekende project. Door een ervaren 
leverancier van incubatieystemen in de armen 
te nemen, was het ‘in vitro vleesproject’ team in 
staat om specialistische technologie en kennis te 
gebruiken om aan de hoge eisen te voldoen. Met 

het grote aanbod aan incubators 
was het ook geen probleem om een 
model te selecteren dat in staat was 
om plaats te bieden aan het vereiste 
grote aantal cellijnen.
Een volgende stap was het vaststel-
len van de benodigde technolo-
gieën om de vereiste niveaus van 
omgevingscontrole en ontsmetting 
te kunnen halen. Nauwgezette mo-
nitoring en controle van het zuur-
stofniveau in de incubator is vooral 
belangrijk voor de stamcelculturen. 
Dit werd in Maastricht bereikt 
door toepassing van een zirkoon 
zuurstofsensor met lange levens-
duur die speciaal ontworpen is om 
bij de omgevingstemperatuur in de 
incubator zuurstofniveaus tussen de 
1 en 18 procent te handhaven. Met 
behulp van PID-regelalgoritmen 

Analisten Sanne Verbruggen en Anon van Essen voor de twee grote Panasonic MCO-19M incubators die zijn gebruikt voor het kweken van de cellijnen.
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werd bovendien een hoge betrouwbaarheid be-
reikt bij het behoud van de ingestelde tempera-
tuur- en gaswaarden in het hele systeem. Een 
gepatenteerd ‘direct heat’ en ‘air jacket’ systeem 
in combinatie met hoge-dichtheid schuimisolatie 
in de constructie van de incubators droeg verder 
bij aan een betrouwbare temperatuurstabiliteit. 
Dit systeem gaat condensatie tegen en vermin-
dert de impact van de omgevingstemperatuur op 
de binnenkamer in de incubator. Een langzaam 
ronddraaien van de ventilator zorgt voor een 
gelijkmatige temperatuurverdeling over alle cul-
turen in de kamer, onafhankelijk van hun positie. 
Dit is een groot voordeel voor een project waar 
duizenden individuele monsters tegelijkertijd 
worden gekweekt.
Tenslotte moesten ontsmettingssystemen ter 
plekke aanwezig zijn om de cellijnen te bescher-
men. Om dit te bereiken gebruikten de onder-
zoekers twee typen Panasonic incubators voor 
het maken van de hamburger. De eerste werd 

uitsluitend gebruikt voor isolatie en decontami-
natie. De geïsoleerde cellen werden vervolgens 
naar de tweede incubator verplaatst voor het 
kweken. Deze werkwijze verminderde de kans 
op cross-contaminatie omdat de cellijnen die het 
kweekproces ondergaan niet zijn blootgesteld 
aan de potentiële verontreinigingen uit het aan-
vankelijke spiermonster. 
De MCO-19M incubators zijn uitgerust met een 
geïsoleerde ozonvrije UV-lamp die licht afgeeft 
van een kleine bandbreedte. Hiermee kunnen 
verontreinigingen uit de lucht die de kamer 
in zouden kunnen komen alsmede verontrei-
nigingen in de waterpan onschadelijk worden 
gemaakt. Hierbij schakelt de lamp automatisch 
aan voor een bepaalde periode na opening van de 
deur van de incubator. Bovendien zijn alle opper-
vlakken binnen in de incubator gemaakt van een 
InCu saFe koperverrijkte roestvrijstalen legering 
die een constante kiemdodende werking heeft. 
In combinatie met de SafeCell UV-lamp zorgt dit 
voor een effectief tegengaan van de groei van 
schimmels, fungi en bacteriën.
Om ook nog het risico uit te sluiten van veront-
reinigingen vanuit de incubator zelf wordt met 
H

2
O

2
  een complete ontsmetting van het systeem 

bewerkstelligd. Dit proces start met de verdam-
ping van het waterstofperoxide dat vervolgens 
via het luchtstroomsysteem door de hele kamer 
circuleert. Hierna wordt door het aanzetten van 
de UV-lamp de H

2
O

2
-damp afgebroken in water-

damp en zuurstof. 
Door deze eenvoudige uit te voeren methode 
kan ontsmetting van de hele kamer binnen drie 
uur plaatsvinden en is de incubator weer snel 
beschikbaar. Bovendien blijft de incubator voor 

lange duur gevrijwaard van veront-
reinigingen, zodat de procedure 
niet vaak herhaald hoeft te worden. 
Hierdoor konden de myotubes niet 
alleen veilig worden gekweekt, 
maar ook nog eens efficiënt omdat 
het proces niet vaak hoefde te wor-
den onderbroken voor reiniging en 
ontsmetting.

Toekomst
Helemaal gemaakt van uitsluitend 
in het laboratorium gekweekte 
spiervezels werd de hamburger op 
5 augustus 2013 afgemaakt met 
wat eipoeder, broodkruimeltjes en 
enkele andere reguliere hambur-
geringrediënten. De mensen die 
mochten proeven ervoeren een 
duidelijke vleessmaak, al misten ze 
wel wat kruiden en de sappigheid 
die het normaal aanwezige vet met 
zich meebrengt. Maar als eerste 
herkenbaar vleesproduct was dit een 
zeer geslaagde ‘proof of concept’ 
van technieken voor het kweken 
van vlees, die hoop geeft voor een 
alternatief voor toekomstige vlees-
productie. 

I N F O R M ATI E

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.biomedical.panasonic.eu

Universiteit van Maastricht
www.maastrichtuniversity.nl

Het ‘direct heat and air jacket’ systeem zorgt er voor dat de 

cellen in de incubator worden blootgesteld aan gelijkma-

tige, gecontroleerde temperaturen. De hoofdverwarming 

voorziet in een precieze temperatuurcontrole (rood). De 

verwarming op de bodem warmt het gedestilleerde water 

in de waterpan op en regelt zo ook de luchtvochtigheid in 

de kamer (geel). De verwarming in de buitendeur voorkomt 

condensatie op de binnenkant van de deur en faciliteert 

een snel herstel van de temperatuur na openen van de deur 

(groen).

■

De synthetische hamburger is als eerste 
herkenbaar vleesproduct een zeer 
geslaagde ‘proof of concept’  
voor het kweken van vlees, die 
hoop geeft voor een alternatief voor 
toekomstige vleesproductie.
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X-pert in laboratoriumapparatuur

SALM EN KIPP BV 
www.salmenkipp.nl 
Info@salm-en-kipp.nl 
+31(0)346-269090

Vier dit met ons:
maak kans op gratis apparatuur!

Stand 8C021
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Speciale coating voor versnelde celgroei
Op de Analytica 2014 presenteerde 
Greiner Bio-One een nieuwe coa-
ting met natief collageen type I voor 
ThinCert inzetelementen voor cel- en 
weefselkweek. De coating versnelt de 
groei- en differentiatieprocessen.

ThinCert inzetelementen voor cel- en 
weefselkweek zijn met hun met po-
reuze PET-membranen een uitstekend 
groeisubstraat voor cellen. Hierdoor 
zijn ze ideaal voor het genereren van 
modellen, die gebaseerd zijn op de 
toepassing van cellen, voor het onder-

zoek naar de invasie van tumorcellen, 
naar transport over het epitheel en 
naar paracriene cel-cel-interacties.
Ze zijn nu ook beschikbaar met een 
coating met natief collageen type I. 
Door deze aanvullende coating kunnen 
talrijke groei- en differentiatieproces-
sen worden versneld. Voorbeelden 
hiervan zijn de kweek van organo-
typische weefselmodellen en weef-
selreconstructie. Epitheelcelkweken 
met collageen type I gecoate ThinCert 
inzetelementen laten na twee weken 
reeds een differentiatiegraad zien, die 

gewoonlijk pas na drie weken wordt 
gezien.
Het toegepaste innovatieve produc-
tieproces waarborgt een consistent 
hoge kwaliteit van de coating met 
minimale variatie tussen de batches. 
Met natief collageen type I gecoate 
ThinCert inzet elementen voor cel- en 
weefselkweek kunnen worden besteld 
in 6-wells- en 24-wells formaat.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Stand: 8B008

Service voor Leco, Gerstel & DVLS systemen

in 6-wells- en 24-wells formaat.

Een goed onderhoud van uw analytische systemen is van 
essentieel belang. Zo voorkomt u langdurige storingen en 
reduceert u het risico op foute rapportages. Sinds 2000 
ondersteunt Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) analytische 
laboratoria bij het onderhoud van GC-MS en monstervoor-
bereidingssystemen. U kunt kiezen voor een overeenkomst 
voor preventief onderhoud of een all-in overeenkomst voor 
onder andere Leco, Gerstel of DVLS systeem. Daarnaast kunt 
u uw systeem volledig laten valideren met behulp van V:KIT; 
een onafhankelijk systeem voor de OQ/PQ kwalifi catie van 
analytische instrumenten.

Bij preventief onderhoud controleert de support engineer één 
of twee maal per jaar de apparatuur en assisteert met repara-
tie- en onderhoudsadviezen. Reiskosten, arbeidsuren en klein 
materiaal, benodigd bij het reguliere preventieve onderhoud, 
vallen onder deze onderhoudsovereenkomst. 
Als u kiest voor een all-in overeenkomst verzorgt de sup-
port engineer het preventieve onderhoud één of twee maal 
per jaar. Bij storingen zal de engineer de benodigde repara-
tiewerkzaamheden verrichten aan het systeem. Defecte of 
versleten onderdelen worden tijdens de reparatie vervangen. 
Zo voorkomt u onverwachte servicekosten en verlengt u de 
levensduur van uw analytische systeem. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Stand: 7E022 / 7E032
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70 MATERIAALONDERZOEK

Toepassing van 
zelfherstellende
keramische 
materialen nabij

Jarenlang onderzoek bij de afdeling ‘Materials 
Science and Engineering’ van de TU Delft aan 
zelfherstellende keramische materialen begint 
zijn vruchten af te werpen in de vorm van kans-
rijke toepassingen. Het vorig jaar gestarte 
vierjarige Europese SAMBA-project, dat 
vanuit Delft wordt gecoördineerd door 
Wim Sloof, richt zich op zelfherstellende hit-
tebestendige coatings die de levensduur van 
straalmotoren en gasturbines verlengen.
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“H
eb je je wel eens afgevraagd 
hoe het mogelijk is dat 
eeuwen oude bruggetjes over 
de Amsterdamse grachten 

–zelfs met de steeds zwaardere belastingen van 
het huidige verkeer– gewoon heel blijven? En 
dat moderne constructies soms zomaar in één 
keer helemaal in elkaar storten? Dat komt omdat 
het cement dat ze toen gebruikten eigenlijk heel 
slecht was. Er zat heel veel vrij calcium in, dat 
onbedoeld een gunstig effect heeft. Het vrije 
calcium penetreert namelijk in de scheurtjes, die 
ontstaan door het zware verkeer, en in combi-
natie met vocht uit de grachten en wat CO

2
 van 

de uitlaatgassen wordt in de scheur calciumcar-
bonaat gevormd, dat de scheur opvult, en zo de 
brug repareert”, zo brengt dr. ir. Wim Sloof, uni-
versitair hoofddocent bij de afdeling Technische 
Materiaalwetenschappen (‘Materials Science and 
Engineering’), zijn fascinatie voor zelfherstel-
lende materialen onder woorden.
Dit ‘self healing’ fenomeen, dat ook verantwoor-
delijk is voor de robuustheid van al die oude 
Romeinse gebouwen die we nog steeds kunnen 
bewonderen, is pas echt op het netvlies van de 
materiaalonderzoeker gekomen toen onder-
zoekers van de University of Illinois in 2001 in 
Nature publiceerden over ‘self healing’ polyme-

ren. “In een polymeer werden bolletjes met een 
bepaalde verbinding gestopt. Als de polymeer 
scheurt, raken ook sommige bolletjes beschadigd 
waardoor die met de matrix, waar overigens ook 
nog een katalysator aan toe is gevoegd, in aanra-
king komen. Dat levert een polymerisatiereactie 
op, zodat de scheur wordt gerepareerd. Met de 
kennis van nu was dat een relatief gemakkelijk 
experiment, omdat je in een dergelijke matrix 
een veel grotere mobiliteit hebt dan bij onze 
keramiek- en metaalverbindingen. Maar de on-
derzoekers White, Sottos en Moore hebben ons 
wel op het juiste spoor gezet!”

Keramiek
Als een materiaal zichzelf kan laten repareren, 
heeft dat als voordeel dat het duurzamer wordt 
en je er langer mee kunt doen. Daar zitten wel 
consequenties aan vast, niet alleen qua ontwik-
kelingskosten. “Als je iets toevoegt, knutselt 
aan een materiaal, kan het zijn dat dit ten koste 
gaat van eigenschappen als hardheid en sterkte. 
Aan de andere kant krijg je daar ook iets voor 
terug, bijvoorbeeld die langere levensduur. Wat 
dat betreft hebben we de afgelopen jaren anders 
moeten leren denken bij de engineering van 
materialen: niet meer de focus op de ultieme 
eigenschap, maar het kan ook wat minder als je 
daardoor andere eigenschappen kunt introduce-
ren”, filosofeert Wim Sloof.
Om vervolgens direct concreet te worden: “Kera-
mische materialen hebben fantastische eigen-
schappen, maar zijn tegelijkertijd erg gevoelig 
voor met name mechanische actoren: de kleinste 
impact kan al grote gevolgen hebben. Als er klei-
ne scheurtjes of defecten ontstaan kan de functie 
zomaar wegvallen. Als je in staat bent om dat 

tegen te gaan door een intrinsiek 
reparatiemechanisme te ontwerpen 
dat analoog aan de reparatie bij de 
polymeren werkt, ben je spekkoper. 
Niet alleen worden de bestaande 
toepassingen betrouwbaarder, maar 
ook kan je toepassingen ontwik-
kelen die nu niet aan de orde zijn, 
omdat het materiaal te bros is, niet 
‘damage tolerant’.”

Hittebestendig
Eén van die supereigenschappen 
van keramiek is dat ze heel goed 
bestand zijn tegen hitte. Dat is ook 
de reden dat ze worden toegepast 
als ‘thermal barrier coating’ in 
gasturbines voor het opwekken van 
elektriciteit en straalmotoren van 
vliegtuigen, waarbij het hete gas uit 
de verbrandingskamer de turbine 
aandrijft. “Door die coating kunnen 
we met gassen werken die een paar 
honderd graden warmer zijn dan 
wanneer er geen keramische laag op 
de schoepen van de turbine aange-
bracht zou zijn, wat het rendement 
sterk verbetert. De ‘thermal barrier 
coating’ die van zirkoniumoxide 
is gemaakt, werkt feitelijk tegen 
hoge-temperatuur kruip. Daaronder 
zit nog een laagje, een metallische 
coating die hoge-temperatuur oxi-
datie tegengaat.”
Probleem bij deze constructie zit 
hem in de temperatuurverschillen 
die gepaard gaan met de cyclus –in 

FOTO LINKS: Dr. ir. Wim Sloof, universitair 
hoofddocent bij de afdeling Technische Ma-
teriaalwetenschappen staat bij de Retsch PM 
100 maalmolen waarmee de poeders worden 
gemaakt voor het onderzoek aan de ‘self healing’ 
verbindingen.

De Duitse promovenda Ann-

Sophie Farle in het labo-

ratorium met de Carbolite 

buisovens van Verder-Scien-

tific, en op de achtergrond 

het apparaat voor ‘sparc 

plasma sintering’.

➞
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geval van het vliegtuig– van opstijgen, vliegen 
met kruissnelheid en landen, waar de tempera-
tuur respectievelijk snel toeneemt, relatief stabiel 
blijft en snel daalt. Met name de laatste stap 
zorgt voor problemen, legt Wim Sloof uit: “Ke-
ramische materialen hebben in het algemeen een 
veel lagere uitzettingscoëfficiënt dan metalen. 
Hierdoor ontstaan er grote drukspanningen in 
die keramische laag, waardoor er door ‘thermal 
cycling’ scheurtjes in de laag kunnen ontstaan die 
uiteindelijk leiden tot het afspringen van stukjes 
keramiek. Dat kan je maar voor een klein deel 
tolereren, want anders wordt het onderliggende 
materiaal veel te heet. In de praktijk betekent dit 
dat de coating vrij regelmatig moet worden ver-
vangen, een kostbare en arbeidsintensieve klus 
die bijvoorbeeld bij KLM Engineering & Mainte-
nance plaatsvindt, in de enorme reparatiehallen 
op Schiphol-Oost.”

‘Proof of principle’
Als je de levensduur van zo’n ‘thermal barrier 
coating’ kunt verlengen, is er veel te winnen. 
Denk alleen al aan een lagere frequentie voor de 
reparaties. “Het idee is om in die coating deeltjes 
aan te brengen die bij scheuren parallel aan het 
interface die scheur kunnen herstellen, zodat ze 
langer blijven hechten en de coating langer zijn 
functionaliteit behoudt. In ons laboratorium zijn 
we erin geslaagd om een ‘proof of principle’ aan 
te tonen voor dit principe Hierbij hebben we 
molybdeensilicide deeltjes toegevoegd aan het 
zirkoniumoxide. Deze deeltjes hebben we inge-
kapseld in aluminiumoxide, dat niet-permeabel 
is voor zuurstof. Als je dat niet zou doen, zou je 
geen triggering mechanisme hebben dat pas ont-
staat bij een scheur die door zo’n deeltje loop: al-
leen dan kan er zuurstof bij het molybdeensilicide 
komen en wordt het ‘self healing’ mechanisme in 
gang gezet waarbij SiO

2
 wordt gevormd dat kan 

uitlopen in de scheur.”
Met de ‘proof of principle’ is een belangrijke stap 
gemaakt naar een daadwerkelijke toepassing, 
maar voordat het zover is moet er nog heel veel 
worden uitgezocht. “Je wilt bijvoorbeeld weten 
wat de optimale hoeveelheid en grootte van die 
in te bouwen deeltjes zijn. Wat is de kans dat 
een scheur dat deeltje bereikt? En dat de scheur 
in het deeltje loopt en er niet omheen gaat? Dat 
pakken we op twee manieren aan: door simula-
ties bij onze collega’s van Lucht- en Ruimtevaart-

techniek waarmee je het gedrag van de scheur 
op basis van mechanische berekeningen kunt 
voorspellen en proefondervindelijk door in de 
Carbolite buisovens, waarvan we er vijf op het 
lab hebben staan, de gemaakte materialen aan de 
temperatuurcycli te onderwerpen. Dat maken van 
die deeltjes is ook nog een vak apart van malen 
en mengen. Hiervoor hebben we in de Retsch 
maalmolen een betrouwbaar werkpaard, dat we 
intensief gebruiken.”

Opluchting
Ook maken de Delftse onderzoekers veel gebruik 
van elektronenmicroscopie, niet alleen voor de 
visuele inspectie maar ook voor chemische ana-
lyse en zelfs mechanische beproevingen. Bij die 
beproevingen kijk je zo lokaal dat het heel goed 
mogelijk is dat het ontstaan van de scheur en 
de daaropvolgende reacties buiten het gezichts-
veld gebeuren. Om dit te ondervangen zijn aan 
beide kanten van het preparaat microfoontjes 
geplaatst, zodat je via ‘acoustic listening’ de pre-
cieze plek van het scheurtje kunt lokaliseren.
Deze experimenten hebben ook geleid tot 
nieuwe inzichten in het ‘self healing’ mechanisme 
van molybdeensilicide deeltjes bij zirkonium-
oxide. Dit tot grote opluchting van Wim Sloof: 
“Eigenlijk zijn de gasturbinebouwers helemaal 
niet blij met siliciumoxide, want dan kan je 
een soort glasvorming krijgen, waardoor je de 
spanningen in het materiaal veel minder goed 
kunt opvangen. Feitelijk praten we gewoon over 
zand, wat ze zeker niet in hun kostbare motoren 
willen hebben. Denk alleen maar aan de ver-
regaande maatregelen voor het vliegverkeer bij 
vulkaanuitbarstingen en de uitval van militaire 
vliegtuigen in de woestijnoorlog in Irak. Met de 
elektronenmicroscoop hebben we echter gezien 
dat er ook andere substanties ontstaan: silici-
umoxide reageert met zirkoniumoxide en vormt 
zirkoon (ZrSiO

4
), een kristallijn materiaal dat ook 

bestand is tegen hoge temperaturen. Dat zirkoon 
ontstaat als eerste aan de randen van een fase; 
het is dus vooral een kwestie van tijd voordat al 
het siliciumoxide is weggereageerd en is omgezet 
tot zirkoon.”

SAMBA
Het aanbrengen van de coating is ook een vak 
apart. In het laboratorium in Delft staat sinds be-
gin van dit jaar een enorm apparaat waarmee aan 

de hand van ‘sparc plasma sintering’ 
coatings voor onderzoeksdoeleinden 
kunnen worden aangebracht. Hierbij 
wordt het poeder in een matrijs van 
grafiet aangebracht. Dat wordt on-
der druk gezet en vervolgens wordt 
er een stroom tot 8000 A door het 
geheel gepulst, waardoor het enorm 
heet wordt zodat het sinterproces 
wordt geactiveerd. Hierbij treedt er 
overslag op tussen de punten waar 
de poederkorreltjes elkaar raken. 
Op die manier kan je heel snel een 
poeder tot een vast product maken.
Het onderzoek naar de produceer-
baarheid wordt met plasma spraying 
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gedaan, bij één van de partners in het SAMBA-
project, het Forschungszentrum Jülich. Dit 
EU-project, waarin alleen al zeven promovendi 
werken, richt zich verder op het optimaliseren 
van het materiaal (TU Delft), de maakbaarheid 
van de systemen, de karakterisering (University 
of Manchester) en het testen in de praktijk (Al-
stom Zwitserland en GKN Aerospace in Zweden). 
Doelstelling is om na vier jaar een significante 
(tenminste 25 %) verbetering van de levensduur 
van de thermal barrier coating door ‘self healing’ 
aan te kunnen tonen.

Overtreffende trap
In een ander project, het SHeMat-project, houdt 
Wim Sloof zich bezig met een nieuwe klasse van 

geabsorbeerd dat dit niet gebeurt. 
Ook hebben we, bij Ti

3
AlC

2
, ‘self 

healing’ aangetoond. Na een scheur 
in een materiaal te hebben gemaakt 
bleek na 2 uur bij 1100 °C dat de 
scheur helemaal was opgevuld met 
aluminiumoxide, en dat de hard-
heid en stijfheid vergelijkbaar is met 
die van het matrixmateriaal. Ook 
stervormige beschadigingen werden 
gerepareerd, omdat het A-element 
natuurlijk overal aanwezig is. En dat 
opent perspectieven naar toepas-
singen voor het beschermen van 
materiaal tegen erosie, bijvoorbeeld 
zandkorrels of vulkanische as in een 
vliegtuigmotor. Dat proces speelt 
zich vooral af in een ander compar-
timent van de turbine, in de com-
pressor, waar de temperaturen een 
stuk lager zijn dan in de verbran-
dingskamer. Je begrijpt zeker wel 
dat we inmiddels –in samenwerking 
met de DFG (Deutsche Forschungs 
Gemeinschaft)– een project zijn ge-
start waarin we willen kijken of we 
‘self healing’ met een MAX-phase 
verbinding ook bij lagere tempera-
turen kunnen realiseren!”

I N F O R M ATI E

Verder Scientific Benelux
www.verder-scientific.com

TU Delft - Technische  
Materiaalwetenschappen
www.mse.tudelft.nl

www.sambaproject.eu

www.shemat.eu

materialen die uit zichzelf al ‘self healing’ zijn, 
waaraan dus geen verbinding aan hoeft toege-
voegd te worden. Deze zogenaamde MAX-phase 
verbindingen zijn een nieuw soort keramiek met 
eigenschappen die typisch zijn voor metalen, zo-
als elektrische en thermische geleidbaarheid. De 
gelaagde, hexagonale carbides en nitrides heb-
ben de algemene formule M

n+1
AX

n
, vandaar de 

naam MAX. M staat hierbij voor een vroeg over-
gangsmetaal; A voor een element uit de groep 
IIIA en IVA en X voor C of N. “Op atomaire schaal 
is het een laminaat, en dat zie je ook terug onder 
de elektronenmicroscoop. Experimenten waarin 
we dit materiaal deformeren laten zogenaamde 
‘kink bands’ zien. Waar een normaal keramiek 
al lang zou breken, wordt er hier zoveel energie 

De Chinese promovendus 

William Mao doet met deze 

X-ray foto-elektronenmi-

croscoop tot op het niveau 

van de chemische bindingen 

onderzoek naar de mechanis-

men achter de ‘self healing’ 

effecten van de keramische 

materialen.

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

Verhoog de e�  ciëntie binnen uw laboratorium met de nieuwste generatie 

GERSTEL MultiPurpose Sampler (MPS) RoboticPRO. 

Deze veelzijdige geautomatiseerde monstervoorbereidingssampler is geschikt 

voor zowel GC/MS als LC/MS systemen.  

@DaVinciLS

Monstervoorbereiding 
met RoboticPRO

Bekijk de RoboticPRO tijdens WOTS op onze stand 7E022 & 7E032

MPS RoboticPRO kan door toepassing van de nieuwste technieken automatisch 

de modules voor monsterintroductie wisselen; van vloeistof-, naar headspace- 

of SPME injectie. Daarnaast biedt RoboticPRO een vergrote monstercapaciteit tot 

maximaal 1260 � esjes van 1 mL.

Als exclusieve GERSTEL distributeur helpt Da Vinci Laboratory Solutions graag uw 

monstervoorbereiding te automatiseren. Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 

010-258 1870 of stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com. 

RoboticPRO

MPS LC

MPS Workstation

MPS XL
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Gelijktijdige meting van 
deeltjesgrootte en -vorm
De Camsizer P4 van Retsch Technology 
is het resultaat van de consequente 
doorontwikkeling van de Camsizer. Dit in-
strument kan gelijktijdig deeltjesgrootte 
en -vorm meten.
Met behulp van het unieke, gepaten-
teerde, 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 meetresultaten 
met afbeeldingsdatabank en 3D-plots voorzien in een betere 
duiding van de analyse.

Verder Scientifi c
www.verder-scientifi c.com

Stand: 8E008
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Ilmvac vacuümpompen 
bij Salm en Kipp
Salm en Kipp heeft vanaf heden de vertegenwoordiging van 
Ilmvac. Deze Duitse fabrikant produceert een breed scala aan 
vacuümpompen, sensoren en accessoires. Voor iedere toepas-
sing heeft Ilmvac een passende uitvoering. Van dagelijkse 
fi ltratie op de labtafel tot pompen voor vriesdrogers en glove 
boxen. 
Het laatste nieuws van Ilmvac is de PIZA 111 cr GOLD pirani 
sensor. Deze is zeer chemisch resistent en toch nauwkeurig en 
stabiel. De sensor heeft een meetbereik van 50 tot 0,001 mbar.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Stand: 8C021

Efficiënt destilleren met de ‘beaker flask’
De wi jde opening van de ‘beaker fl ask’ maakt 
het mogelijk om visceuze en vaste bestanddelen 
eenvoudig uit te gieten. Daarbij is de binnenzijde 
van de fl ask eenvoudig te reinigen. De destillatie 
van schuimende substanties gaat eenvoudiger 
door het grote binnenoppervlakte van de cilindri-
sche ‘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

Stand: 8D050
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Centrifugale Partitionerings-Chromatografie 
(CPC) is uitstekend inzetbaar voor preparatieve 
chromatografie. In tegenstelling tot HPLC is 
deze techniek gebaseerd op vloeistof-vloeistof 
extractie. CPC heeft zijn sporen verdiend in de 
isolatie van natuurproducten en kan uitste-
kend worden opgeschaald met behulp van True 
Moving Bed-technologie. Het Franse bedrijf Ar-
men Instrument maakt CPC voor iedereen be-
schikbaar.

Met traditionele preparatieve HPLC chromato-
grafie wordt gebruik gemaakt van een kolom 
met een vaste drager als stationaire fase waar 
vloeistof langs stroomt. De scheiding van stof-
fen vindt plaats op basis van het verschil van 
affiniteit van de verschillende stoffen ten op-
zichte van deze vaste drager. Als de affiniteit 
met de vaste drager heel hoog is, zal het lang 
duren voor de stof van de kolom af komt. Het 
kan zelfs zijn dat deze stof nooit meer van de 
kolom af komt.
Met Centrifugale Partitionerings-Chromato-
grafie (CPC) wordt er gebruik gemaakt van 
een kolom zonder vaste drager maar met een 
vloeistof als stationaire fase. De techniek is ge-
baseerd op vloeistof-vloeistof extractie. In een 
enkele scheitrechter vindt er partitionering 
van stoffen plaats tussen twee niet-mengbare 
vloeistoffen. Door verschillende scheitrechters 
achter elkaar te plaatsen kunnen stoffen van 
elkaar gescheiden worden.
Met CPC worden de twee niet-mengbare vloei-
stoffen gescheiden met behulp van centrifuga-

le kracht. De rotor bestaat uit schijven waarin 
kamers zijn uitgesneden. In deze kamers vindt 
de scheiding plaats. De kamers en schijven 
zijn met elkaar verbonden door middel van 
kanaaltjes.

De CPC is in twee richtingen te gebruiken. 
In dalende mode wordt de lichte vloeistof 
gebruikt als stationaire en de zware vloeistof 
als mobiele fase. In stijgende mode zoals in de 
afbeelding hieronder is dit precies andersom. 

Een oude techniek met nieuwe mogelijkheden

CPC: Chromatografie met een 
vloeibare stationaire fase
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Preparatief
De CPC kan als een gewone kolom in een pre-
paratief HPLC systeem gebruikt worden. Door 
middel van vloeistofpompen wordt de rotor 
gevuld met stationaire fase en vervolgens 
geconditioneerd met de mobiele fase. Daarna 
kan er een monster geïnjecteerd worden. Het 
elutiegedrag van het monster en de selectivi-
teit van de scheiding wordt beïnvloed door de 
keuze van de gebruikte vloeistoffen. Door na 
de scheiding de CPC te spoelen met dezelfde 
vloeistof als de stationaire fase wordt alle stof 
die was geïnjecteerd terug gevonden. 

Toepassing
Deze techniek heeft zijn sporen verdiend 
in de isolatie van natuurproducten. Er kun-
nen namelijk complexe extractieproducten 
rechtstreeks opgebracht worden. Zo wordt de 
techniek bijvoorbeeld gebruikt in de isolatie 
van gingerol uit gember: 1 gram van het ruwe 

extract wordt opgebracht. Na een runtijd van 
30 minuten wordt 69 mg gingerol terug ge-
vonden met een zuiverheid gemeten op HPLC 
van 96%. 

Opschalen
Dit proces kan eenvoudig worden opgeschaald 
door gebruik te maken van een techniek die 
True Moving Bed (TMB) genoemd wordt. Met 
TMB wordt het ruwe extract opgebracht tus-
sen twee CPC kolommen in. Door afwisselend 
met eluens A en eluens B te pompen wordt 
alles wat beter oplost in eluens A naar rechts 
geëlueerd en alles wat beter oplost in eluens 
B (ons gewenste product) naar links. Dit kan 
als continu proces gebruikt worden om grote 
hoeveelheden materiaal op te zuiveren.

Uiteraard is dit proces ook toepasbaar voor 
kleine chemische moleculen maar ook voor 
bijvoorbeeld het opzuiveren van eiwitten of 
monoclonale antilichamen.

Conclusie
Een oude techniek kan met slimme technolo-
gie een oplossing zijn voor veel hedendaagse 
laboratoria. Het Franse bedrijf Armen Instru-
ment, dat sinds eind 2013 onderdeel is van 
Gilson International, maakt deze techniek 
voor iedereen beschikbaar.

Gilson International
www.gilson.com

Armen Instrument
www.armen-instrument.com

Dit Armen TMB CPC-systeem, dat bestaat uit de TCPC-250 met twee kolommen van 125 ml, vier AP50 pompen en de 

Armen Glider software is gebruikt om aan de hand van de True Moving Bed (TMB) CPC technologie de gingerol op grote 

schaal op te zuiveren.

Voorloper van CPC
In de jaren 40 van de vorige 
eeuw ontwikkelde Lyman 
Creighton Craig een apparaat 
dat honderden extractiebuizen 
kon bevatten. De zwaardere 
vloeistof blijft achter in de 
extractie buis, de lichtere 
vloeistof gaat door naar de 
volgende extractie. De eerste 
buis moet voor iedere stap 
voorzien worden van nieuwe 
vloeistof en bij de laatste buis 
kunnen de fracties opgevan-
gen worden. Omdat dit een 
omslachtige methode is, werd 
uiteindelijk CPC ontwikkeld.
Bron: www.jbc.org
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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 vochtgehal-
te. Het instrument kan worden 
toegepast in QA/QC  laborato-
ria of online voor het continu 
monitoren van de kwaliteit. 
Hierdoor is het mogelijk snel aanpassingen te maken in ingredi-
enten 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. 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 concur-
reren met NIR online systemen. Deze methode is bovendien 
nauwkeuriger dan NIR en robuuster. De resultaten worden niet 
beïnvloed door factoren als kleur of korrelgrootte.

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ap.nl

Stand: 7D008

**LV 23 Aanvulling Aanraders**

**Voor pagina 75**

**Voor pagina 79**

**FASTTrac.jpg**

**de helft (of wellicht iets minder) van de laatste pagina is een 
koopjeshoek-artikel, maar maak er maar een aanrader van

Nanodeeltjes maken
De Nano Ball Mill Emax is geschikt voor 
het malen van deeltjes tot nanogrootte. 
Deze laboratoriummolen combineert de 
voordelen van diverse andere molens: 
hoge-frequentie impact (mixer mill), 
wrijving (schijventrilmolen) en krachtige 
centrifugaalbeweging (planetaire ko-
gelmolen). Hiermee, zoals blijkt uit een 
benchmark-test in vergelijking met een 
andere planetaire kogelmolen, worden 
hogere eindfi jnheden bereikt in kortere 

tijd. Bovendien is het met deze maal-
techniek door de permanente waterkoe-
ling tijdens het malen niet langer nodig 
om tussentijdse afkoelingsstilstanden in 
te bouwen.
Kenmerken:
•  Snelheden tot 2.000 min-1 en meer 

voor een ultrasnelle verpulvering van 
het monster.

•  Twee maalstations voor het malen tot 
125 ml.

•  Geschikt voor droog en nat malen.
•  Absoluut veilige en eenvoudige bedie-

ning door onder andere geïntegreerde 
veilige sluiting van de maalbeker, 
temperatuurcontrole met automatisch 
start/stop systeem en geïntegreerde 
controle op onbalans.

Verder-Scientifi c
www.verder-scientifi c.com

Stand: 8E008

start/stop systeem en geïntegreerde 

Panasonic WoTS-opruiming
Uit de grote hoeveelheid showroom-, leen- en demoapparaten kan Panaso-
nic een groot aantal modellen tegen een zeer gunstige prijs aanbieden aan 
de vaste LabVision lezers. Sommige apparaten hebben lichte gebruiksscha-
de, 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 
snel, 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

Stand: 8D020

Type Model

Incubator MCO-19AIC

2 x koelvriescombinatie MLR-215F

1 x koelvriescombinatie MLR-414F

-80 kastvriezer MDF-U33V

4 x -80 kastvriezer MDF-U700VX

3 x -30 kastvriezer MDF-U334-PE

2 x -30 kastvriezer MDF-U537

2 x -30 kastvriezer MDF-U5312

-30 kistvriezer MDF-237

-30 kistvriezer MDF-437

Incubator MLS-3781

-40 kastvriezer MDF-5412

Liebherr koelkast LKUv1610
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Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

SALE bij Da Vinci!

Da Vinci Laboratory 
Solutions ruimt haar ma-
gazijn op. Maak gebruik 
van dit buitenkansje 
en bestel kolommen, 
filters, crimpers, flesjes, 
tubing en nog veel meer 
verbruiksartikelen met 
een korting die kan 
oplopen tot 80 %. Voor 
deze items geldt OP=OP. 

Vermeld bij uw bestelling de code DVLS-MAGOPR en het DVA 
bestelnummer van het verbruiksartikel. 
In de tabel staat een greep uit onze magazijnopruiming. Kijk 
op de Nieuwspagina van de website voor een compleet over-
zicht van alle verbruiksartikelen in de opruiming.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Chemoluminescentie detectiesysteem

De Alliance Mini-4 van Uvitec is een 
compact systeem, dat specifiek is 
ontwikkeld voor detectie op basis 
van chemoluminescentie. 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

Een hele pompkop voor 
de helft van de prijs
Koop nu de Gilson Minipuls 3 of Mi-
nipuls Evolution peristaltische pomp 
en ontvang de pompkop voor de helft 
van de prijs!

Minipuls 3 pulsvrije peristaltische 
pomp:
•  Pulsvrije flow.
•  Uitstekende flow-rate, nauwkeurig 

en reproduceerbaar.
•  Flowbereik van 0,3 µl/min tot 220 

ml/min.
•  Werkt op hogere druk dan producten van de concurrent.
•  Produceert weinig geluid.
•  Betrouwbaar en robuust.
Minipuls Evolution laboratorium peristaltische pomp:
•  Betrouwbaar en robuust.
•  Snelle en flexibele set-up.
•  Cartridges voor snelle tubing wissel.

Deze promotie kan u een besparing opleveren tot maar 
liefst € 727.

Gilson International
sales-nl@gilson.com

Bestelnummer Omschrijving Verkoopprijs Korting Opruimingsprijs

DVA-14-0009
093640-000-00, Crimper for 11 

mm Crimp caps ( 2 ml vials )
€ 286 80%  € 57,20

DVA-14-0011

WCOT fused silica Column 

30 m X 0.25 mm Coating: BR-5ms 

df=0.25 µm 

Temperature range: -60 °C up to 

330 °C/350 °C 

€ 617 60% € 246,80

DVA-14-0014

Standard Vespel Graphite ferrules 

fit <= 0.28 mm ID FS columns 

10/pk

€ 54 70% € 16,40

DVA-14-0015
Standard graphite ferrules FIT <= 

0.28 mm ID FS columns 10/pk
€ 54 70% € 16,40

DVA-14-0022

WCOT fused silica Column 

30 m X 0.25 mm Coating: BR-

17ms df=0.25 µm 

Temperature range: 40 °C up to 

340 °C/360 °C

€ 617 60% € 246,80

DVA-14-0036

CP17970, Gas Clean Filter Oxy-

gen Replacement Gas Clean filter 

oxygen

€ 135 60% € 54,00

DVA-14-0037

CP17971, Gas Clean Filter 

Moisture Replacement Gas Clean 

filter moisture

€ 134 60% € 53,60

LV23 koopjeshoek.indd   80 03-09-14   21:49



KOOPJESHOEK 81LABVISION  |  # 2  |  SEPTEMBER 2014 

Laboratorium oven en incubator

De Esco Isotherm serie laboratoriumovens en incubatoren zijn 
eenvoudig in gebruik, programmeerbaar en beschikken over 
een ‘4-zone heated air jacket’ voor de beste prestaties.
Uit onze demovoorraad bieden wij de 52 liter versies aan voor 
een aantrekkelijke prijs en met 3 maanden garantie. Ze zijn als 
nieuw en niet gebruikt.

Esco Incubator 52L Esco Oven 52L
• Artikelnummer: ESIFA-54-8  • Artikelnummer: ESOFA-54-8
• Bouwjaar: 2011 • Bouwjaar: 2011
• Van € 1.150 voor € 847  • Van € 1.095 voor € 806

Er is maar één stuk van elk apparaat, dus reageer snel.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Vier halen, drie betalen

De Pipetman L blinkt met zijn gepatenteerde 
tip-afwerpmechanisme uit in gebruiksgemak. 

De minimale kracht die nodig is, maakt het 
pipetteren tot een sensatie. In combinatie 
met het interne ontwerp dat accuratesse en 

constante meting voor elk kanaal garandeert, 
hoort dit instrument (in single- of multi-chan-
nel-versie) op ieder laboratorium thuis.
Om voordelig kennis te maken of het pipet-
park uit te breiden heeft Gilson de volgende 
aanbieding:
•  Koop nu 3 Pipetman L, single-channel en ont-

vang 1 Pipetman L single-channel gratis.
•  Koop nu 3 Pipetman L, multi-channel en ont-

vang 1 Pipetman L multi-channel gratis.

Kom kennis maken met de deze nieuwe verpakkingen tij-
dens de WoTS op stand 8C050.

Gilson International
sales-nl@gilson.com

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 in-
jectiemethode is het systeem onderhoudsarm en zeer geschikt 
voor monsters met deeltjes.
Het is mogelijk om TC, TOC (diff), TIC, NPOC en TNb te bepa-
len. 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  (exclusief BTW).

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Barcode- en 2D-scanners

Uit onze demovoorraad bieden wij aan: 
handscanners voor barcodes en datamatrix 
van de bekende fabrikant Datalogic.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Artikelnummer Omschrijving Type Garantie (mnd) Nieuwprijs Speciale prijs

DC2003005 Scanner Gryphon 
Heron D130 USB 
kit (2008, ziet 
eruit als nieuw)

barcode 0 € 277 € 73

DC2004000 Scanner Gryphon 
D432 handheld 2 
D reader(2006, 
gebruikssporen)

Barcode en 
2D/datamatrix

0 € 415 € 115

DCGBT4430-
HC-BTK

Scanner Gryphon 
GBT4400, Kit, 2D 
(2011, ziet eruit 
als nieuw)

Barcode en 
2D/datamatrix

12 € 903 € 637

DCGD4430-HC Gryphon Scanner 
GD 4430 Health-
care (2011, ziet 
eruit als nieuw)

Barcode en 
2D/datamatrix

12 € 380 € 268

Ruil in die oude pipet!
Het is nu wel heel aantrekkelijk om je oude pipet in te ruilen. Gilson 
biedt 30 % korting op de aanschaf van een nieuwe Pipetman. Dus ga 
op zoek naar pipetten die je niet meer gebruikt of defect zijn en start 
met nieuwe pipetten.
Vraag naar de voorwaarden.

Gilson International
sales-nl@gilson.com
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82 AGENDA

Op woensdagochtend 1 oktober vindt het och-
tendseminar ‘veilig werken op het laboratorium’ 
plaats. Tijdens dit seminar wordt het duidelijk 
waarom het zo belangrijk is om veilig te werken 
op het laboratorium en welke risico’s je tegen 
kunt komen. Doordat veiligheidsfunctionarissen 
van diverse laboratoria aan het woord komen, 
worden ervaringen en methodieken gedeeld. 
Met als doel om bewustwording te creëren op de 
risico’s én op welke werkwijze/methodieken die 
risico’s kunnen beperken. Ook komen aspecten 
zoals normen, regel- en wetgeving en risico-
analyse aan de orde. Sprekers zijn onder meer 
Iris van ’t Leven (Iris Advies) over het creëren 
van awareness inzake risico’s, Andy D’hollander 

(Brady) over GHS/CLP-
regelgeving: etikettering 
van gevaarlijke stoffen en 
Philippe Puylaert (WUR) 
over de uitdagingen van 
veiligheid in een research lab.
Op de woensdagmiddag kan je tijdens het ‘life 
science technology’ seminar een kijkje nemen in 
de kliniek van de toekomst en worden bijgepraat 
over de snelle medische ontwikkelingen. Met 
onder andere lezingen van: Jeroen Lammerts 
van Bueren (Genmab) over personal medicine, 
Andrea Di Luca (Universiteit Twente) over 3D 
additive manufactured scaffolds for hard tissue 
engineering en Johan den Dunnen, Leids 

GenoomTechnologie Centrum 
(LGTC) over en ‘whole-body-

bioscan’: DNA, RNA en eiwit.
Het seminar ‘chromatografi e 
uitdagingen in de dagelijkse 

praktijk’ behandelt onderwerpen als optimale 
automatische monstervoorbereiding (Johan Paul, 
FLAMAC), van HPLC naar UHPLC (Arjen Gers-
sen, RIKILT) en Multidimensionale scheidingen in 
de gas- en vloeistof chromatografi e (Hans Gerd 
Janssen, Unilever).
De seminars zijn gratis; wel even aanmelden via 
de bezoekersregistratie.

www.wots.nl

Seminars tijdens de WoTS

Opleiding titrimetrie
Kennis over titrimetrie, elektrochemie, praktische tips 
en vaardigheden; dat kwam altijd uitgebreid aan de 
orde bij de laboratoriumopleidingen. Tegenwoordig is 
dat onderdeel van de analytische chemie bijna overal 
weggevallen. En dat terwijl titrimetrische methoden 
en directmetingen als pH bepalingen nog steeds zeer 
veel gebruikt worden. Zelfs meer dan 95% van alle 
chemische laboratoria past titrimetrie toe. 
Op 27, 28 en 29 oktober 2014 vindt bij bij Avans+ de 
opleidingen titrimetrie plaats. Aan bod komen onder 
meer:
•  Directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE).
•  Titraties en titreren.
•  Karl Fischer waterbepalingen: volumetrie en coulo-

metrie.
De opleidingen worden gegeven door medewerkers 
met jarenlange praktijkervaring en specialisten uit het 
bedrijfsleven. De cursus is bedoeld voor analisten of 
laboratoriummedewerkers op minimaal MBO niveau, 
die bijvoorbeeld gebruik maken van:
•  Directmetingen als pH, geleidbaarheid en ionselec-

tieve elektroden.
•  Gehaltebepalingen met titraties; denk aan het zuur-

gehalte of een actief chloor-bepaling. 
• Waterbepaling in grondstoffen en eindproducten. 

www.avansplus.nl

Op dinsdag 2 december 2014 organiseert Salm en Kipp in Breukelen de workshop ‘Etiketteren con-

form CLP-GHS richtlijnen’. Check www.salmenkipp.nl voor meer informatie.

De volgende Bruker Scion GCMS 

User Meeting staat gepland voor 

13 november 2014, in het nieuwe 

kantoor van Bruker Nederland in 

Leiderdorp. Ga naar www.bruker.nl 

voor meer informatie.
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•	 UV-VIS	golflengte	selectie	in	2	μl	
microvolume	samples,	cuvet	en	
6-384	wells	microtiterplaten;

•	 Kleuren	touchscreen	met	wifi,	
bluetooth	en	flashdrive;

•	 On-board	Gen5	TouchScreen	versie;
•	 Incubatie	tot	65	°C	en	verbeterde	

condensatie	controle;
•	 Lineair,	orbitaal	en	dubbel	orbitaal	

schudden.

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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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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HET Instrument 
wordt WoTS 2014 
30 september tot en met 3 oktober in de Jaarbeurs Utrecht

CHEMISCHE WAPENS
Brug tussen detecteren en identificeren 
wordt steeds kleiner

LABORATORIUMINRICHTING
Centraal Diagnostisch Laboratorium is 
trendsetter op meerdere fronten

MATERIAALONDERZOEK
Toepassing van zelfherstellende keramische 
materialen nabij

visionlabvisionlabvisionlab
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