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Aquon 
heeft hobbel van fusie genomen

STANDAARDEN
“Gecertificeerde standaarden, 
iets anders willen we niet meer”

MALDI_TOF
MALDI-TOF geeft boost  
aan preventie van infecties

LABORATORIUMINRICHTING
Lab is het visitekaartje 
van Vriesveem-De Berg

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

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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Wij zien
nieuwe kansen
en hebben daar
JOU voor nodig!

Heb je een chemie - of bio achtergrond op HBO niveau 
en heb je interesse in:

•     SALES
•     SUPPORT
•     SERVICE

Stuur dan je CV naar Dhr. Corné Reuvers, c.reuvers@beunderonde.nl

Magneetroerders 
X-1001, X-1010 & X-1250

Microcentrifuge
X-4001

Vortexmenger
X-3010

Rollenbank 
X-3310

Bovenroerder 
X-3250

X-pert in laboratoriumapparatuur

SALM EN KIPP BV
+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl 
www.salmenkipp.nl 

Sinds 1898Onze private label apparatuur, 
                                             het neusje van de Salm
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Succes WoTS is basis voor veel moois in 2015!
Het vernieuwde format van HET Instru-
ment naar de World of Technology & 
Science heeft veel bezoekers naar de Jaar-
beurs getrokken. In 2012 kwamen 12.648 
bezoekers naar HET Instrument in de RAI. 
Begin oktober 2014 kwamen er 21.634 
bezoekers naar de World of Technology & 
Science. 

De bezoekersgroep voor de World of Labo-
ratory is op een constant niveau gebleven, 
mét dit jaar enige overloop van bezoekers 
uit de technologiebeurzen van de Jaarbeurs 
die in de andere hallen plaatsvonden. De 
woensdag en donderdag waren druk be-
zochte dagen mede door de volle seminars 
‘Veilig werken op het lab’ en ‘Chromato-
grafie uitdagingen’. De sfeer op de beurs-
vloer was goed, want exposanten maakten 
er een feestje van door de mooie stands, 
boeiende demo’s, diverse lekkernijen, 
leuke prijsvragen en alle aandacht voor 
hun klanten. 

De bezoekers konden naast kennis over 
nieuwe producten en technologieën bij 
de stands, ook op interactieve wijze info 
verkrijgen over thema’s via de drie X-pedi-
tions ‘Meet DNA’, ‘Groen Kweken’ en ‘Vei-
ligheid op het laboratorium’. Deelnemers 
aan de X-peditions zag je actief met een 
routekaart naar deelnemende stands gaan, 
waar via een demonstratie of speciale 
opstelling meer informatie werd gegeven 
over het thema.

Naar aanleiding van de grote interesse 
voor de X-pedition ‘Veiligheid op het labo-
ratorium’ en de volle zaal bij het seminar 
‘Veilig werken’ wordt dit thema in 2015 
voortgezet in een evenement, dat begin 
juni plaatsvindt. Hierbij geven zowel een 
uitgebreid lezingenprogramma als aanbie-
ders van veilige producten en voorzienin-
gen meer inzage in veilig werken op het 
laboratorium.

Ook wil ik iedereen graag attenderen op 
andere evenementen die voor 2015 zijn ge-
pland. Zo vindt op 31 maart in Den Bosch 
het LabAutomation event plaats en in het 
najaar wordt LabAnalyse op WUR Campus 
georganiseerd. Het WoTS LifeSciences 
seminar zal weer terug te zien zijn als het 
LifeSciencesTechnology event. 
In de loop van van 2015 gaan we ook idee-
en voor beursprojecten en aansprekende 
seminars verzamelen voor WoTS 2016, 
waardoor World of Laboratory in 2016 
weer succesvol en vol nieuwe kan-
sen zal zijn!

Graag tot ziens bij de events 
in 2015!

Birgit Albersen
Branchemanager FHI 
Laboratorium Technologie



INHOUD4

In LabVision participeren:

Beun-De Ronde
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Bruker Nederland
(088) 112 27 00
service@bruker.nl
www.bruker.nl

BÜCHI Labortechnik GmbH
(078) 684 94 29
Freecall 00800 414 0 414 0
benelux@buchi.com
www.buchi.nl

Da Vinci Laboratory Solutions
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OPPERVLAKTEBEHANDELING
Geautomatiseerde zinktitratie kleurt 
fabriek van de toekomst

Lab_Vision 

Colofon
 is een uitgave van de Stichting LabVision

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

Voorzitters:  Nicole Schenk,  
Michiel Godschalk

E-mail: uwmeningtelt@labvision.nl
Abonnement wijzigen? Ga naar 
www.labvision.nl/contact
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Gilson International
(070) 307 36 36
www.gilson.com

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

Köttermann
(076) 203 00 44
systemlabor.nl@kottermann.com
www.kottermann.com

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

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

www.panasonic.e u/biomedical

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

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

Verder Scientific Benelux
(030) 677 92 61
benelux@verder-scientific.com
www.verder-scientific.com
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PURELAB Pulse… 
Optimum quality pure water

The new PURELAB Pulse has been designed to produce high quality pure water at economical 
running costs. Suitable for a wide range of scientific applications it is the only Type II system that 
recirculates water up to the dispense point to maintain optimum purity. 
Water quality meets or exceeds international standards and the system is very easy to operate 
and maintain. Furthermore because the PURELAB Pulse has extended operation time between 
routine sanitization it is more productive and environmentally friendly.

E-mail: info.nl@veolia.com
Website: www.elgalabwater.com

WATER TECHNOLOGIES

Patented
EDI

Technology

Unique 
Recirculation 

Design
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Microplaten in het heelal 

Op 20 september van dit jaar zijn micropla-
ten van Greiner Bio-One gelanceerd bij een 
missie voor het International Space Station 
(ISS). De microplaten worden gebruikt in 
een studie van een groep Amerikaanse 
wetenschappers die als Team Micro-gRx 
naar de effecten van gewichtloosheid op 
fluorescentiepolarisatie kijken. Microplaat-
fluorescentiemetingen van in oplossing 
gebonden eiwitten die aan boord van het 
ISS zijn uitgevoerd met de een speciaal voor 
dit onderzoek gemodificeerde multimode 
reader, zullen worden vergeleken met de 
parallel op aarde uitgevoerde metingen. 
De moleculair-farmacologische studie zal 
inzicht moeten verschaffen in de manier 
waarop geneesmiddelen op moleculair 
niveau onder microzwaartekrachtomstan-
digheden werken.

http://micro-grx.com

Eerste huurder voor Pivot Park FlexLab
Pivot Park FlexLab in Oss heeft vorige maand haar eerste 
huurder Bacsassin mogen verwelkomen. De start-up company 
maakt de komende twee maanden gebruik van één van de bio-
logielabs om de volgende stappen in de ontwikkeling te zet-
ten. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een selectieve, 
milieuvriendelijke en bio-afbreekbare vorm van decontamina-
tie voor toepassing op instrumentarium, bedrijfsruimten en 
patiëntenverblijven die besmet zijn met BRMO’s (bijzonder 
resistent micro-organisme). Om de techniek te optimaliseren 
maakt Bacsassin gebruik van een biologisch lab op Pivot Park 
FlexLab. 
Pivot Park FlexLab beschikt over verschillende laboratoria, 
geschikt voor chemische of biologische werkzaamheden. De 
biologische laboratoria zijn geschikt voor werkzaamheden 

onder microbiologisch 
inperkingsniveau 2 (ML2) 
en bioveiligheidsniveau 2 
(BSL2) en zijn voorzien van 
de benodigde milieuver-
gunning. De laboratoria 
zijn naar wens te huur in combinatie met kantoorruimte. De 
volledig met state-of-the-art apparatuur ingerichte ruim-
tes worden ready-to-go opgeleverd. Basisapparatuur kan 
worden aangevuld met on-site beschikbare specialistische 
apparatuur. Huren kan vanaf één dag; oplevering is binnen 
twee weken.

www.ppflexlab.com

Chip om medicijnen te testen
UT-promovendus Verena Stimberg 
heeft een chip ontwikkeld die het 
onderzoek naar ziektes, medicijnen en 
eventuele giftigheid van nanodeeltjes 
kan verbeteren. De chip is een microflu-
idisch platform waarmee het gedrag 
van ionkanalen kan worden bestudeerd. 
Die pompen selectief ionen als natrium, 
kalium en calcium in en uit de cel, wat 
een rol speelt bij tal van ziektes en de 
daarvoor ontwikkelde geneesmiddelen.

Met de chip kun je zowel elektrisch als optisch 
(met een microscoop) meten of de minerale 
zouten een cel in en uit kunnen stromen. Je kunt 
vervolgens met de chip meten of de toevoeging 
van specifieke medicijnen de in- en uitstroom 
verbetert. De chip bestaat uit twee glasplaatjes 
waar een teflon membraan tussenin is geklemd. 
In beide glasplaatjes zijn microfluïdische kanalen 
geëtst;  waar deze elkaar kruisen is in het teflon 
membraan een porie gemaakt. In dit gaatje kan 
vormt zich spontaan een kunstmatig celmem-
braan (een fosfolipide-dubbellaag) met de 
ionkanalen als de juiste stoffen door de kanalen 
worden gespoeld.

Voor onderzoek aan het ionenkanaal zijn normaal 
gesproken levende cellen nodig. Met de chip van 
Stimberg boots je een celmembraan na. In korte 
tijd kun je daarop veel verschillende ziektes en 
medicijnen onderzoeken waardoor in toekomst 
waarschijnlijk minder proefdieren of –personen 
nodig zijn. Ook kan je met deze chip testen wat 
de invloed is van nanodeeltjes op celmembranen.
Stimberg: “We zijn heel blij dat de chip goed 
werkt. Dit was een grote stap. Hiermee hebben 
we een platform in handen voor allerlei soor-
ten onderzoek. We zijn nu bezig de chip uit te 
breiden zodat we meer metingen kunnen doen. 
Er zijn al twee bedrijven geïnteresseerd. De chip 
heeft de potentie als product voor verschillende 
toepassingen op de markt te komen, maar dat 
kan nog wel tien jaar duren.”



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

VSc-Advert-NL-220x260.indd   1 07.04.2014   10:29:30
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Biotech Training Facility 
in Leiden

Op het Leiden Bio Science Park is gestart met 
de bouw van het Biotech Training Facility. Het 
is het eerste (bio)farmaceutische scholingscen-
trum in Nederland. Werknemers en studenten 
leren hier werken volgens Good Manufacturing 
Practice in een echte GMP-omgeving. “Er zijn 
wereldwijd drie andere biofarmaceutische 
trainingscentra”, vertelt projectleider Nettie 
Buitelaar. “Daar werkt men onder GMP-achti-
ge condities met wat soepeler regels. Wij gaan 
werken volgens de échte GMP-richtlijnen. Dat 
is uniek.”
De focus van de trainingen ligt op de productie 
van geneesmiddelen en medisch-technolo-
gische producten. Veel aandacht gaat naar 
het leren werken in cleanrooms. Ook leren 
de werknemers en studenten werken met de 
strenge eisen die in een laboratorium gelden. 
Ze moeten naast steriel kunnen handelen ook 
systematisch leren documenteren.
Opleidingscentra zoals deze zijn belangrijk 
omdat bedrijven in deze sector moeite hebben 
om gekwalificeerd personeel te vinden. De life 
sciences vormen een jonge sector. Goede op-
leidingen zijn schaars. Buitelaar: “Het voordeel 
van een apart opleidingscentrum is dat bedrij-
ven hun productie niet stil hoeven te leggen. 
Ook mogen hier fouten worden gemaakt. We 
werken volgens een hands-on methode: leren 
door te doen.” Naast een trainingscentrum 
wordt het complex een plaats waar leveran-
ciers nieuwe apparatuur kunnen demonstreren 
en testen. “En we zijn nog volop andere moge-
lijkheden aan het bedenken.”
Het drie verdiepingen tellende complex, dat 
naast het Sylvius laboratorium komt te staan, 
wordt in juni 2015 opgeleverd; de eerste trai-
ningen starten in september 2015.

www.leidenbiosciencepark.nl

Veel aanloop 
op WoTS

De twaalf bedrijven 
achter LabVision, die 
allemaal exposant waren 
bij de afgelopen WoTS, 
hebben een prima beurs 
achter de rug. Veel be-
langstelling voor nieuwe 
apparatuur, orders die 
tijdens de beurs werden 
afgesloten, kwalitatief 
hoogwaardig publiek, 
veel goede gesprekken 
met zowel bestaande als 
nieuwe relaties, was de 
algemene teneur. Ook 
werd menig bezoeker met 
een LabVision gespot.

Greiner Bio-One was met een 
opkomstpercentage van circa 
75 % van al haar voorregistra-

ties weer één van de grootste 
publiekstrekkers. Naast het 
bekijken van de nieuwste 
producten konden de bezoekers 
deze keer ook genieten van een 
heerlijke kop koffie van een 
Barista (Graphic Barista). In 
totaal zijn er maar liefst 1.800 
kopjes koffie, 83 liter melk en 
150 kopjes thee gedronken. 
Ook kwamen er veel gasten 
voor de ‘Meet DNA X-pedition’ 

waarbij CarnoCheck, voor het 
detecteren van acht verschil-
lende diersoorten in vlees of 
andere producten, werd gede-
monstreerd. Aandacht was er 
ook voor de inzending voor de 
TechAward, Fe-Col feces collec-
tion device. Populair was verder 
de GBO Kennisquiz waarbij de 
bezoekers vijf vragen moesten 
beantwoorden. De vier dagwin-
naars van een Samsung Galaxy 
Tab4 10.1 hebben inmiddels 
bericht ontvangen.
Ook Gilson kijkt terug op een 
kwalitatief goede beurs. Het 
Gilson Benelux Team wil alle 
bezoekers van de Gilson stand 
bedanken voor hun enthousias-
me tijdens WoTS 2014. Het gro-
te aantal bestaande en nieuwe 
klanten heeft er toe geleid, dat 
deze vier dagen in de jaarbeurs 
een groot succes waren. Gilson 
heeft door middel van een prijs-
vraag gevraagd om een naam 
voor de mascotte te bedenken. 
Die naam is Max geworden. 
De bedenker is inmiddels op de 
hoogte gesteld.

Net als Gilson hopen ook alle 
andere bedrijven achter LabVi-
sion iedereen weer te mogen 
begroeten  tijdens WoTS 2016.
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De ingebruikname van hetzelfde LIMS door alle locaties, begin volgend jaar, is het 
slotakkoord in het fusieproces van vijf waterschapslaboratoria tot Aquon, instituut 
voor wateronderzoek en advies. Dat dit pas ruim drie jaar na de officiële fusie-
datum van 1 juli 2011 gebeurt, zegt alles over de zorgvuldigheid waarmee deze 
omvangrijke en veelomvattende operatie is uitgevoerd.

Manuela Hoogstadt is bij Aquon één van de zes coördinerend analisten. Hier zit ze bij de twee Seal AA3 CFA-systemen, waarmee de wateranalyses op totaal fosfaat, Stikstof- Kjeldahl en 

totaal stikstof in de vestiging in Tiel zijn geconcentreerd.
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Aquon heeft de hobbel van 
de fusie genomen

M
anuela Hoogstadt werkt al 21 
jaar in de waterschapswereld en 
is wel wat gewend op het gebied 
van fusies en reorganisaties. Ooit 

begonnen als analiste bij het Zuiveringsschap 
Hollandse Eilanden en Waarden kwam ze in 2005 
te werken bij het waterschap Hollandse Delta 
dat toen is ontstaan uit de samenvoeging van 
drie waterschappen en een deel van het Zuive-
ringsschap. In 2008 ontstond Delta Waterlab uit 
een fusie van de laboratoria van waterschappen 
Hollandse- en Brabantse Delta. De vorming van 
de gezamenlijke laboratoriumorganisatie Aquon 
in 2011 vanuit negen waterschappen –waar-
onder Delta Waterlab– is wat haar betreft een 
logische doorontwikkeling. “Wat natuurlijk altijd 
speelt is het besparen van kosten, maar bunde-
ling van kennis en expertise is een minstens zo 
belangrijke drijfveer voor de vorming van Aquon. 
Door kennisoverdracht kan je de kwaliteit van je 
dienstverlening verbeteren, ben je in staat om 
complexere analysevraagstukken aan te pakken. 
Daarnaast kan je beter sturen op het zo efficiënt 
mogelijk benutten van de analysecapaciteit. 
Waar we voorheen op elk van de vier laboratoria 
apparatuur hadden voor het hele spectrum aan 
analyses en vaak de capaciteit niet volledig kon-
den benutten omdat het lokale monsteraanbod 
te laag was, kan je dat nu optimaal inrichten voor 
de hele organisatie.”

Centraliseren
Met de fusie van de laboratoria zijn maar liefst 
negen waterschapen gemoeid, die met uitzon-

dering van het grootste deel van Zeeland en 
Limburg heel Zuid- en Zuid-West Nederland 
bestrijken. Van de vijf laboratoria (Boxtel, Tiel, 
Rotterdam, Breda en Leiden) zijn er twee geslo-
ten: Rotterdam en Boxtel. In Den Bosch is wel 
een dependance voor monstername en logistiek.
Bij de fusie is gestreefd naar centralisatie van 
de werkzaamheden, waarbij per locatie een 
aantal specialismen zijn ondergebracht, al dan 
niet gekoppeld aan een bepaalde matrix. “Het 
rücksichtslos onderbrengen van bijvoorbeeld 
metalen voor alle matrices in de ene vestiging 
en organisch in een andere was geen oplossing, 
omdat veel analyses en expertise matrixafhan-
kelijk zijn, niet in de laatste plaats vanwege de 
monstervoorbewerking. Leiden richt zich primair 
op de waterbodems en zuiveringsslib en doet 
daar al het analysewerk voor: metalen, organisch 
en fysisch-chemisch. Omdat over het jaar gezien 
de monsterstroom voor waterbodems niet struc-
tureel is (heeft vaak te maken met baggerpro-
jecten en als het vriest kan je niet bemonsteren), 
worden in Leiden ook watermonsters geanaly-
seerd, waaronder biologisch zuurstofverbruik 
(BZV) en nutriëntenanalyse. Dat laatste gebeurt 
trouwens ook in de andere twee vestigingen, 
omdat dit vanwege de 24-uurs bemonstering in 
zo’n groot werkgebied qua transport lastig is te 
organiseren binnen de reguliere werktijden op 
het lab. In Breda zijn het vooral watermonsters 
die worden geanalyseerd. Vanwege de efficiency 
in het gebruik van apparatuur en de grilligheid 
van de monsterstroom van waterbodems zijn de 
analyses op PAK’s en minerale oliën onderge- ➞

bracht in Leiden. Een zelfde verhaal 
geldt voor de analyse op metalen, 
die in Tiel plaatsvindt. Tiel op zijn 
beurt is weer gespecialiseerd in CZV, 
totaal Fosfaat en Stikstof-Kjeldahl. 
Dat betreft vooral heffingspara-
meters. Die hebben we gecentrali-
seerd met het idee dat we daar in 
de toekomst robotisering kunnen 
realiseren. Alleen door dat op één 
plek te brengen, ben je in staat om 
met een robot al dat werk te doen; 
rechtvaardig je de investering.”

Nieuwe functie
Manuela Hoogstadt is bij Aquon 
aangesteld als coördinerend analist. 
Deze nieuwe functie is in het leven 
geroepen omdat er behoefte was 
aan een functioneel leidinggeven-
den. Per locatie, waar een team 
manager aan het hoofd staat, zijn 
er twee coördinerend analisten die 
ieder een team van analisten en 
senior analisten aansturen. Manuela 
heeft in Leiden de leiding over or-
ganisch. De bureaufunctie (werken 
aan de labtafel is er niet meer bij) 
bevalt haar uitstekend: “Het is een 
leuke baan, met veel afwisseling en 
dynamiek. Ik geniet daar echt van. 
Hiervoor werkte ik in Rotterdam als 
senior analist bij fysisch-chemisch. 
Als je dan de leiding krijgt over een 



12

team organisch is het wel nodig om op gezette 
tijden de labjas aan te trekken om te ervaren hoe 
het er aan toe gaat, vragen stellen over wat er 
speelt en dan kijken waar er verbeteringen moge-
lijk zijn en die proberen door te voeren. In een 
fusieproces als deze kan ik wat dat betreft mijn ei 
wel kwijt!”
De afgelopen jaren is er heel veel energie ge-
stoken in het harmoniseren van methoden en 
werkwijzen. “Je moet je voorstellen dat elk van 
de vijf oorspronkelijke laboratoria onafhankelijk 
van elkaar opereerde. Weliswaar zijn er veel 
overeenkomsten in het analysepakket en wordt 
ook volgens dezelfde normen geanalyseerd, maar 
er zijn toch altijd verschillen in de gebruikte 
apparatuur, gehanteerde detectielimieten en 
rapportagegrenzen, protocollen voor monster-
voorbewerking, noem maar op. Voor elke analyse 
moet je de exercitie maken om daar één Aquon-
brede methode voor te maken. Wat daarbij in 
ons voordeel werkte is dat we veel analyses 
hebben gecentraliseerd op één locatie, maar ook 
dan is het zaak om te kunnen refereren naar de 
voorheen gehanteerde methoden. Onze klanten, 

de waterschappen, zitten niet te wachten op een 
trendbreuk in hun historische data!”

First things first
Belangrijk voor het goed uitvoeren van de fusie 
is ook dat je de dingen in de goede volgorde 
doet, ook al kan dat soms leiden tot projecten 
die langer duren dan je eigenlijk zou willen. Een 
voorbeeld hiervan is de implementatie van een 
nieuwe LIMS. “Ieder lab –ook de twee die we de 
afgelopen jaren hebben gesloten–had een eigen 
LIMS. Het in gang zetten van de procedure voor 
de aanschaf van een nieuwe LIMS hebben we snel 
gestart, maar met de implementatie, de uitrol 

over de verschillende locaties, heb-
ben we gewacht totdat Rotterdam 
en Boxtel waren gesloten, totdat 
alle poppetjes op de juiste plek wa-
ren gezet, we precies wisten waar 
we wat gingen doen. Als we dat niet 
hadden gedaan, hadden we bij wijze 
van spreken ook al het nieuwe LIMS 
moeten gebruiken in vestigingen 
die we op korte termijn zouden 
sluiten. Dat is niet efficiënt, en kost 
je uiteindelijk veel meer inspanning 
dan het iets langer alle verschillende 
LIMS-en in de lucht houden. Inmid-
dels is Tiel over op het nieuwe LIMS; 
de andere twee locaties volgen snel 
zodat we op 1 januari 2015 allemaal 
met één LIMS werken. Dan gaan 
we een grote efficiencyslag maken: 
alle aansturingen, de communicatie 
wordt een heel stuk gemakkelijker.”

Snel schakelen
Niet overal hoefde zo lang te 
worden gewacht. De besluitvor-
ming over de CFA (‘continuous flow 
analysis’)-systemen voor met name 
totaal Fosfaat, Stikstof-Kjeldahl en 
totaal Stikstof kwam zelfs voor de 
fusie al op gang. “De fusie was nog 
in de maak; er moesten nog allerlei 
bestuurlijke knopen worden door-
gehakt. Maar de laboratoria wilden 
daar niet op wachten en hebben 
een projectgroep gestart met vanuit 
alle laboratoria een afgevaardigde. 
Als projectleider van die project-
groep heb ik met mijn collega’s de 
methoden geharmoniseerd en de 
rapportagegrenzen vastgesteld, die 
met name voor fosfaat erg kritisch 

Detail van een van de twee door Beun-De Ronde geleverde Seal AA3 CFA (‘continuous flow analysis’)-systemen.

Belangrijk voor het goed uitvoe-
ren van de fusie is ook dat je 
de dingen in de goede volgorde 
doet, ook al kan dat soms leiden tot 
projecten die langer duren dan je ei-
genlijk zou willen.

MILIEU-ANALYSE
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zijn; uitdagend voor de leveranciers. Nog voordat 
we officieel Aquon werden, hebben we het aan-
bestedingstraject gestart door leveranciers uit te 
nodigen, monsters naar ze op te sturen. Omdat 
we wisten dat we al die analyses –zo’n drie-
honderd per dag– in Tiel zouden centraliseren, 
konden we laten offreren voor twee systemen, 
wat investeringstechnisch ook weer wat gun-
stiger kan uitvallen. Beun-De Ronde heeft deze 
aanbesteding gewonnen met de Seal AA3. Deze 
CFA-systemen haalden in onze matrices de door 
de waterschappen opgelegde rapportagegrenzen, 
wat natuurlijk een eerste vereiste is. Bovendien 
hadden we in Leiden al goede ervaringen met 
een ouder CFA-systeem van dezelfde leveran-
cier, niet in de laatste plaats door de service en 
leverbetrouwbaarheid. En dat zien we nu ook 
weer terug. Eén van onze voorwaarde was dat als 
we in de praktijk niet de grenzen zouden halen 
er dan ondersteuning zou komen en als dat niet 
zou helpen dat het systeem zou worden terug-

genomen. Daar werd niet moeilijk over gedaan. 
Bovendien heeft Beun-De Ronde oktober vorig 
jaar ook nog eens één van de systemen vanuit 
Leiden naar Tiel verhuisd, want in deze procedure 
waren we de fusie zo ver voor dat we tijdelijk 
nog CFA-analyses in Leiden moesten uitvoeren 
met het nieuwe systeem. Sinds een jaar draaien 
beide apparaten in Tiel naar ieders tevredenheid. 
De online techniek is heel snel, en de analisten 
hebben het spelen met de chemicaliën goed in de 
vingers om de analyses te optimaliseren”, aldus 
Manuela Hoogstadt.

Hobbels genomen
Met het sluiten van twee locaties, het deels 
herplaatsen van personeel, het verhuizen van 
apparatuur, het harmoniseren en herverdelen 
van de methodes en de start van de uitrol van de 
LIMS zijn de grootste hobbels genomen om te 
komen tot een organisatie die niet alleen kwa-
litatief, maar ook commercieel gezien concur-

rerend is met de markt. “We zijn in 
staat gebleken om de kostprijs van 
analyses te reduceren en dat proces 
zie ik nog wel doorgaan. Steeds 
meer analyses hebben hun plek 
gekregen op één locatie en kunnen 
vandaar uit door een team van 
‘dedicated’ analisten verder worden 
geoptimaliseerd en geautomati-
seerd. Kan je series groter maken 
om nog efficiënter te werken? Wat 
dat betreft verwacht ik bijvoorbeeld 
veel van de robotisering van de 
monstervoorbewerking in Tiel. Maar 
ook daar gaan we gedegen te werk. 
Begin 2015 hebben we een goed 
beeld hoe groot het monsteraan-
bod gaat worden en welke keuzes 
je dan kunt maken: welke analyses 
robotiseer je wel, welke niet? Voor 
CZV en BZV gebruik je namelijk een 
aangezuurd en niet-aangezuurd 
monstermateriaal, dus twee flessen. 
Wil je de robot voor beide typen 
gebruiken, of alleen voor de zure? 
Grappig is dat zowel in Leiden als in 
Rotterdam deze voorbewerkings-
stappen ook al waren gerobotiseerd, 
waarbij Leiden voor de ene optie 
ging, en Rotterdam voor de andere. 
Wat er uiteindelijk ook uitkomt, één 
ding weet ik zeker: de kostprijs zal 
een stuk lager liggen!”

I N F O R M ATI E

Beun-De Ronde
www.beunderonde.nl

Aquon
www.aquon.nl

Edwin Wissink (links) en 

Carlton Pinedo verwerken 

dagelijks zo’n driehonderd 

analyses met de CFA.
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Monstervoorbewerking  
voor qPCR

De Pipetmax qPCR Assistant is een eenvoudige en 
complete oplossing voor reproduceerbare monster-
voorbewerking van tientallen tot honderden mon-
sters voor qPCR. Met behulp van de  qPCR Assistant 
kan via de intuïtieve interface een methode worden 
opgezet waarbij automatisch de benodigde proto-
collen worden gegenereerd, inclusief de gewenste 
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Hierbij 
kan je geavanceerde qPCR-protocollen (singleplex of 
multiplex) maken simpelweg door het beantwoorden 
van vragen over het geplande qPCR-experiment. De 
software zorgt hierbij voor het optimaliseren van de 
pipetteerstappen, wat ten goede komt aan de snel-
heid van de monstervoorbewerking. 
De qPCR Assistant voorziet in een systeem voor het 
managen van de monsterinformatie, voor en na de 
run. Je kunt de monsterinformatie importeren bij het 
maken van nieuwe qPCR-protocollen en de karakte-
ristieken van het uiteindelijke monster in de vorm van 
reactie templates exporteren naar de te gebruiken 
thermische cyclers. Dit bespaart tijd op het hand-
matig invoeren van gegevens en voorkomt fouten. 
Opslag van de experimentele informatie, die in de 
vorm van PDF’s kan worden geëxporteerd, verbetert 
bovendien de traceability.  

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com

Uitgebreid assortiment  
referentiestandaarden 
Het zelf samenstellen van referentiestandaarden vraagt veel tijd van een 
analist en levert veel extra administratief werk op. Een oplossing hier-
voor biedt Da Vinci Laboratory Solutions met het uitgebreide assortiment 
van AccuStandard; een vooraanstaande producent van meer dan 11.000 
organische, (petro)chemische en anorganische standaarden. AccuStandard 
is geaccrediteerd volgens het ISO Guide 34, ISO / IEC 17025 kwaliteitssys-
teem en is gecertificeerd volgens ISO 9001. 

Maatwerk
Bent u op zoek naar maatwerk standaarden? AccuStandard helpt u graag 
en levert deze volgens uw specificaties (componenten, concentraties, op-
losmiddel en hoeveelheid). Alle standaarden worden gravimetrisch en volu-
metrisch gecertificeerd met een garantie binnen ± 0,5 % van de gevraagde 
waarde. Een analysecertificaat wordt met de standaard meegeleverd en 
geeft een overzicht van de gebruikte gravimetrische waarden.
Dient uw laboratorium gebruik te maken van een onafhankelijke producent 
voor controlestandaarden? Maak dan gebruik van het NotLot programma 
van AccuStandard. NotLot is een eenvoudige manier om de nauwkeurigheid 
van uw analyse te verifiëren. NotLot controlestandaarden bevatten name-
lijk dezelfde formulering als de eerste partij en zijn onafhankelijk geprodu-
ceerd. U voorkomt zo het extra papierwerk dat vereist is bij het gebruik van 
batches van twee verschillende producenten.
Wilt u ongebruikte standaarden hercertificeren? Ook dat is mogelijk bij 
AccuStandard. Als onderdeel van het unieke ‘On-Going Stability Program’ 
houdt AccuStandard van iedere batch een hoeveelheid op voorraad, zodat 
men de chemische interactie tussen de componenten kan blijven moni-
toren. Dankzij dit programma kunt u de houdbaarheidsdatum van uw 
ongebruikte standaarden verlengen, mits de testen de stabiliteit van de 
standaard hebben aangetoond. Dit is een kosteloze service die alleen  
AccuStandard biedt.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com 

solutions@davinci-ls.com
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“ Gecertificeerde  
standaarden, iets anders  
willen we niet meer”

De afgelopen drie jaar heeft Het Waterlaboratorium in Haarlem een 
enorme efficiencyslag gemaakt op het gebied van de GC/MS-analyse van tal 
van waterparameters. De ingebruikname van inmiddels twee triple quad’s, 
deels voorzien van online monstervoorbewerking, hebben de multicompo-
nent analyses vleugels gegeven. Door structureel gebruik van gecerti-
ficeerde standaarden neemt de efficiëntie nog verder toe.

S
tel dat je gecertificeerde standaarden in 
de stad op de markt zou kunnen kopen, 
dan zou Cees Bijsterbosch, vakspecialist 
Organische Chemie bij Het Waterlabo-

ratorium de ideale persoon zijn om ze aan de 
man te brengen. Analoog aan de man, die de 
wonderspons aanprijst, begint ook hij met een 
beeldende schets van een praktijk die schreeuwt 
om verbetering: “Ik heb een stof nodig voor een 
standaard. Die zoek ik op in een catalogus en als 
ik hem gevonden heb vul ik een bestelformulier 
in. Daarmee loop ik naar beneden, naar inkoop. 
Daar kloppen ze de bestelling in een systeem en 
sturen de bestelling de deur uit. Als het stofje 
binnen is –dat kan even duren– wordt het eerst 
geregistreerd en gelabeld. Daarna komt het bij 
mij op mijn bureau. Ik berg het op en zodra ik 
de standaard wil maken weeg ik het stofje in en 
maak de noodzakelijke tussenverdunningen. En 
dat moet ik allemaal doen voor één stofje, terwijl 
wij tegenwoordig standaarden met honderd of 

meer verschillende componenten nodig hebben. 
Kan je nagaan wat dat alleen al aan administratie 
kost om dat allemaal te bestellen, de houd-
baarheden bij te houden. Dat moet toch anders 
kunnen?”
‘Ja’ knik je automatisch, want de GC/MS-spe-
cialist van Het Waterlaboratorium is niet alleen 
een aanstekelijke verteller, maar weet ook te 
overtuigen vanuit zijn praktijkervaring. “Het zelf 
maken van een standaard voor honderd compo-
nenten is een crime. Analisten staan er niet om te 
springen; ze stellen het wel eens tot het laatste 
moment uit en dat is niet goed voor je kwaliteit. 
De kans dat je een foutje maakt, een stof vergeet 
of verkeerd afweegt is best wel groot. En daar 
kom je pas achter als je je controle doet, als de 
echte monsters moeten worden geanalyseerd. 
Niets is frustrerender dan op zo’n moment weer 
helemaal opnieuw te moeten beginnen met het 
maken van je standaard. En die kans op frustratie 
wordt alleen maar groter, omdat we steeds meer 

doelcomponenten in één monster 
analyseren.”

Kant en klare standaarden
De oplossing is heel eenvoudig: 
koop kant en klare, gecertificeerde 
herleidbare standaarden in. Sinds 
een klein half jaar is dat ook de 
praktijk bij Het Waterlaboratorium 
voor een aantal multicomponent 
analyses op onder meer OCB’s, 
PCB’s, chloorbenzenen en PAK’s. 
“Wij maken hiervoor gebruik van 
maatwerk standaarden van  
AccuStandard die worden geleverd 
door Da Vinci Laboratory Soluti-
ons. Naast prijs en gecertificeerde 
herleidbaarheid sprak ons bij de 
keuze voor deze leverancier ook de 
mogelijkheid aan om de standaard 
te hercertificeren als de houdbaar-
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heid bijna verlopen is.”
In het kader van het ‘On-Going Sta-
bility Program’ houdt AccuStandard 
van iedere batch een hoeveelheid op 
voorraad, zodat ze de chemische in-
teractie tussen de componenten kan 
blijven monitoren. Daardoor kunnen 
ze beter houdbaarheden voorspellen 
en bieden ze de mogelijkheid om de 
houdbaarheid te verlengen. Indien 

bij heranalyse van een standaard de resultaten 
binnen spec zijn, kunnen ze een nieuw certificaat 
verstrekken met een nieuwe houdbaarheid. “Dat 
scheelt ons geld, want je hebt tegen het einde 
van de houdbaarheidsdatum altijd wel een paar 
ampullen over, die je anders weg zou moeten 
gooien.”
Resultaten weggooien is er zeker niet bij, want 
Cees Bijsterbosch heeft van tevoren uitgezocht 
hoe de Raad voor Accreditatie hier in staat. “In 

de NEN-ISO-EN17025, paragraaf 5632 vind 
ik: ‘Referentiematerialen moeten waar moge-
lijk kunnen worden herleid tot SI-eenheden of 
tot gecertificeerde referentiematerialen’, en 
document T018 van de RvA over accepteerbare 
herleidbaarheid heeft een soortgelijke strekking, 
dus het mag!”

Pionier
Prettige bijkomstigheid van de aanlevering van 

Alleen het kleine flesje rechts op de foto met een gecertificeerde herleidbare standaard van AccuStandard, geleverd door Da Vinci, is voldoende voor een multicomponent GC-MS-3Q 

analyse op meer dan honderd niet-polaire bestrijdingsmiddelen, trifosfaten, chloorbenzenen, OCB’s, PCB’ en PAK’s. De verzameling flessen links is nog maar een klein deel van wat je 

allemaal nodig hebt als je al die stoffen zelf zou moeten afwegen en verdunnen. Cees Bijsterbosch, vakspecialist Organische Chemie bij Het Waterlaboratorium, zou dan niet meer te zien 

zijn.

➞
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de standaard in verschillende ampullen is dat je 
ook geen eerstelijns stoffen meer hoeft aan te 
schaffen. “Je kunt een ampul extra openbreken 
om je verdunningen mee te maken. Hiermee 
heb je in één klap al je componenten voor je 
eerstelijns controle. Voorheen, als je honderd 
componenten moest analyseren, nam je er een 
aantal die representatief waren voor de groepen 
die je analyseerde; nu heb je alle stoffen ook in je 
eerstelijns.”
Cees Bijsterbosch heeft ook nog een tip voor zijn 
collega’s: “Koop de standaarden in een wat hoge-
re concentratie dan je eerst voor ogen had. Dan 
kan je namelijk zelf een tussenverdunning maken. 
Op die manier kun je een hele rits vials uitvullen, 
in de vriezer zetten en op het moment dat je gaat 
analyseren pak je een nieuwe vial. Je hoeft dan 
niet iedere keer een potje open te maken, er wat 
uit te halen en in een vial te doen.”
Het Waterlaboratorium loopt samen met de 
collega’s van Aqualab Zuid voorop in het gebruik 
van herleidbare standaarden. “In het gezamenlijk 
overleg met de drie andere waterleidinglabora-
toria in Nederland is dit onderwerp regelmatig 
aan de orde geweest. Na eerst wat afwachtende 
reacties zie ik toch het tij keren. Zo zijn we 
onlangs een pilot project gestart waarbij we 
gezamenlijk standaarden voor VOC-analyses van 
AccuStandard inkopen bij Da Vinci Laboratory 
Solutions. Extra aandachtspunt hierbij is dat 
niet ieder lab dezelfde op dezelfde set VOC’s 
analyseert; dat is namelijk afhankelijk van je in-

namepunten. Wij analyseren er bijvoorbeeld een 
kleine 50, terwijl andere laboratoria wel tot 150 
verschillende vluchtige organische componenten 
komen. Dat is vanuit AccuStandard ondervangen 
door de levering van deelstandaarden; wat dat 
betreft zijn ze ook heel flexibel.”

Alles in één run
De samenstelling van de standaarden voor het 
Haarlemse laboratorium zal de komende jaren 
nog meerdere malen moeten worden aangepast 
omdat de trend van meer en meer componenten 
analyseren in één analyserun nog steeds doorzet. 
Dat heeft alles te maken met de efficiencyslag die 
feitelijk is ingezet bij de vorming van Het Water-
laboratorium uit vier drinkwaterlaboratoria, in 
2003: “Multicomponent analyse was al snel het 
toverwoord voor goedkoper werken, efficiënter 
meten. Echt grote stappen hebben we daar drie 
jaar geleden in gezet door de aanschaf van een 
triple quad GC/MS, waarmee we in één klap een 
aantal GC/MS-en en een HPLC konden vervan-
gen. Door meerdere analyses te combineren en 
de multicomponent analyse op één apparaat 
te draaien hoefden we ook twee GC-ECD’s niet 
meer in te zetten. Op basis van de goede erva-
ringen hebben we vorig jaar een tweede triple 
quad GC/MS aangeschaft, die is uitgerust met 
een robot voor de online monstervoorbewerking. 
Aan de complete extractie van OCB’s, PCB’s en 
chloorbenzenen hebben we ook die van de PAK’s 
toegevoegd, zodat we voor al die stoffen één 

methode hebben. We streven er 
naar om ook andere analyses te au-
tomatiseren en naar de triple quad 
GC/MS te brengen. Denk daarbij 
aan chloorfenoxycarbonzuren. Daar 
zit nu nog een derivatiseringsstap 
in, met di-azomethaan. Dat is een 
beetje explosief, dus dat doen we 
in de zuurkast. Maar dat kan ook 
op een andere manier hebben we in 
publicaties gevonden, dus daar gaan 
we mee aan de slag. Hetzelfde ver-
haal gaat op voor de chloorfenolen.”
De online extractie is daarbij een 
stuk handzamer geworden omdat je 
door grootvolume-injectie veel min-
der monster nodig hebt. De meeste 
bepalingen draaien met 50 µl mon-
sterinjectie; sommige zelfs met 100 
µl. Deze injectiemethode is door 
Cees Bijsterbosch doorontwikkeld 
tot 200 µl, maar die wordt nog niet 
gebruikt. “Voorheen had je voor je 
extractie ruim 1 liter nodig; stond je 
met grote hoeveelheden dichloor-
methaan te schudden, dat allemaal 
moest worden ingedampt. Nu heb 
je 10 ml monster, 20 ml dichloorme-
thaan en automatische extractie op 
het apparaat, direct gevolgd door 
groot volume injectie. Dat heeft ook 
zijn weerslag op de monstername 

Typisch spectrum van een multicomponent analyse met de triple quad. Iedere te benoemen piek is ook 

terug te vinden in de herleidbare standaard.

“Koop de standaarden in een 
wat hogere concentratie 
dan je eerst voor ogen had, 
dan kan je namelijk zelf een 
tussenverdunning maken.”
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en -opslag. De koelkast stond eerst vol met grote 
flessen; nu vind je er alleen maar kleine vials. En 
als je als monsternemer in het veld tien punten 
moest bemonsteren met ieder een fles van twee 
liter, dan sjouwde je je wezenloos. Nu komen ze 
fluitend met 10 vials van 50 ml binnen!”

Nieuwe stoffen
In het drinkwaterbesluit staan alle parameters 
die wettelijk gemeten moeten worden, maar 

als je een screeningsanalyse uitvoert dan zie 
je buiten die doelstoffen nog veel meer in het 
chromatogram verschijnen. “De trend die we uit 
dat soort exercities halen is een verschuiving naar 
het polaire gebied: polaire bestrijdingsmiddelen, 
geneesmiddelen, hormonen. Ons motto is ‘het 
water bewaken van bron tot tap’, dus analyseren 
wij ook water uit de Rijn en de Maas, die immers 
ook de bron voor het maken van drinkwater zijn. 
Maar op diezelfde rivieren komt ook gezuiverd 

rioolwater uit, wat weer de bron is 
voor onder andere die geneesmid-
delen. De hoeveelheden die we te-
rugvinden in drinkwater zijn nu nog 
heel laag –een recente publicatie 
van mijn collega Corine Houtman in 
het wetenschappelijke tijdschrift the 
Science of the Total Environment 
toonde een verwaarloosbaar ge-
zondheidsrisico aan bij levenslange 
blootstelling via drinkwater–, maar 
we zien met UPLC-MS/MS analyses 
de concentraties in de bronnen wel 
toenemen. Een aanpak bij de bron 
door geneesmiddelen uit het water-
milieu te houden blijft daarom zeer 
belangrijk.”
Het ligt dus voor de hand om meer 
te gaan analyseren op geneesmid-
delen, methoden voor multicom-
ponentanalyse te ontwikkelen en 
daarbij natuurlijk ook gecertifi-
ceerde herleidbare standaarden te 
gebruiken. “Dat is een uitdagend 
verhaal. Zeker omdat je per land 
verschillen hebt in het voorschrijven 
van geneesmiddelen, en daar heb je 
met bemonstering van Rijn en Maas 
wel mee te maken. Ook is het een 
dure kwestie, want je moet echt de 
zuivere stof hebben. En dan heb je 
het over meer dan duizend verschil-
lende geneesmiddelen. Tot nu toe 
maken we nog zelf standaarden 
voor veelgebruikte medicijnen als 
paracetamol en diclofenac, maar wil 
je structureel gaan analyseren op 
geneesmiddelen, dan kom je toch 
uit bij herleidbare standaarden als 
die van AccuStandard. Ik ben dan 
ook heel benieuwd wat zij voor dit 
uitdagende werkgebied in de plan-
ning hebben...”

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Het Waterlaboratorium
www.hetwaterlaboratorium.nl

Legionella analyse
Het Waterlaboratorium is gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek, dat 
vooral wordt uitgevoerd voor de drie moederbedrijven: drinkwaterbedrijven Dunea 
Duin en Water, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Waternet Amsterdam. 
Daarnaast is Het Waterlaboratorium succesvol in de commerciële markt, met een 
groeiend aantal klanten, zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, de offshore 
industrie, gemeenten en sportinstellingen.
Speerpunt in het werken voor derden is legionella preventie, waarbij klanten onder 
de noemer ‘Totale Ontzorging’ van het begin tot het eind worden ondersteund met 
een op maat gemaakt pakket van diensten. Dat pakket bestaat onder meer uit:
• Opstellen van een risico-inventarisatie
• Opstellen van een beheersplan en hulp bij de uitvoering van beheersmaatrege-

len
• Begeleiding bij technische aanpassingen en nieuwbouw
• LEON (digitale legionella manager)
• Analyse Legionella conform NEN 6265
• Meldingen bij normoverschrijdingen
• Advies bij calamiteiten
• Quickscan en bronanalyse

De NEN 6265 methode is gebaseerd op het opkweken van legionellabacteriën op een 
semi-selectieve voedingsbodem. Na 7 dagen worden de voedingsbodems gecontro-
leerd op de aanwezigheid van op Legionella gelijkende kolonies. Deze zogenaamde 
verdachte kolonies worden nader onderzocht om te bekijken of ze inderdaad tot de 
Legionella soort behoren, dit duurt ongeveer 1 dag (bevestiging).
Bij een calamiteit zit je niet te wachten op een onderzoek dat langer dan een week 
duurt. Hiervoor detecteert Het Waterlaboratorium met PCR een stukje DNA dat speci-
fiek is voor de te meten bacterie. Naast een tijdwinst van 6 dagen is de detectiegrens 
lager en de nauwkeurigheid groter. Deze methode is echter nog niet wettelijk goed-
gekeurd. Een aanvullend onderzoek volgens NEN 6265 zal dus nodig zijn wanneer er 
met PCR Legionella DNA wordt gevonden.
Sinds 2013 wordt ook MALDI-TOF (‘matrix-assisted laser desorption/ionisation-time 
of flight) massspectrometrie ingezet voor snelle identificatie van micro-organismen. 
Dit gebeurt aan de hand van specifieke eiwitpatronen die bij een match met een re-
ferentiebibliotheek tot identificatie van het micro-organisme leiden. Deze techniek 
zal vooral dienen voor snelle bevestiging of identificatie.
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Veiligheid bij zuurkasten

Het werken aan zuurkasten is voor veel 
laboratoriummedewerkers dagelijkse kost. 
Veiligheid en gebruikersgemak zijn dus 
cruciaal. Exploris zuurkasten hebben onder 
andere standaard een kabeldoorvoer in het 
luchtstroomprofiel. Dit zorgt voor een veilig 
en stabiel kabelmanagement terwijl het 
schuifraam te allen tijde volledig sluit.
Voor bijkomende veiligheid kunnen de 
Exploris zuurkasten ook worden uitgerust 
met een CloseGuard systeem. Hierbij is een 
detectierail in de raamopening gerealiseerd. 
Deze detecteert uit de zuurkast stekende 
voorwerpen en stopt het schuifraam voordat 
het schuifraam in aanraking komt met het 
uit de zuurkast stekende voorwerp. Uiter-
aard reageert de CloseGuard ook op glazen 
voorwerpen.
De TouchTronic heeft een glazen bedien-
paneel dat ook met handschoenen aan te 
bedienen is. Er zijn momenteel zeven talen 
instelbaar waaronder uiteraard Nederlands. 
Voor demonstratiedoeleinden is er een app 
beschikbaar.

Köttermann Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

systemlabor.nl@kottermann.com

Complete lijn magneetroerders

Compacte discrete analyzer

Onlangs lanceerde Salm en Kipp een eigen serie magneetroerders, met en 
zonder verwarming, speciaal ontworpen voor intensief dagelijks gebruik. 
De serie bestaat uit drie modellen: X-1010, X-1001 en X-1250. De eerste 
is extreem plat en door de compacte afmetingen en stille werking ideaal 
voor gebruik op de werkplek. De snelheid is regelbaar en het werkplateau is 
gemaakt van chemisch resistent anti-slip materiaal.
De magneetroerder X-1010 heeft een rvs plateau met keramische coating 
die chemicaliënresistent en krasvast is. De maximale capaciteit is een 
royale 20 liter. De roersnelheid is eenvoudig te regelen met een draaiknop. 
De meest uitgebreide versie van de reeks is 
de magneetroerder X-1250. Deze beschikt 
over  verwarming tot 340 °C, timer en Pt1000 
temperatuursensor.
De Salm en Kipp lijn kenmerkt zich door een 
unieke prijs-prestatie verhouding en biedt een 
magneetroerder voor iedere toepassing, voor 
elk lab.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Heeft u een klein, maar zeer divers monsteraanbod voor nutriëntanalyses? 
Wilt u lagere kosten per analyse, of heeft u een segmented flow analyzer 
die niet de flexibiliteit biedt die u wenst? In deze gevallen biedt een com-
pacte discrete analyzer uitkomst.
De systemen uit de AQ serie van Seal Analytical voeren analyses snel uit, 
zonder dat dit veel tijd van een analist of operator vraagt. Deze plaatst de 
monsters, reagentia en reactievaatjes in het systeem, en kiest per monster 
de analyses die moeten worden uitgevoerd. Het systeem voert alle analyses 
autonoom uit volgens vooraf gedefinieerde analyseprogramma’s. Na afloop 

van de run worden de resultaten gerapporteerd 
en worden eventueel benodigde verdunningen 
en heranalyses automatisch uitgevoerd.
De Seal AQ1 en AQ2 vormen een uitstekende 
oplossing voor kleine en middelgrote laborato-
ria waar routinematig meerdere en verschillen-
de tests worden uitgevoerd op de aangeboden 
monsters. De analyzers zijn toepasbaar in vele 
applicaties.

Beun–De Ronde
www.beunderonde.nl

info@beunderonde.nl



22 CONTRACT MANUFACTURING

De opkomst van biofarmaceutica is aan het Amsterdamse SynCo Bio Partners niet 
bepaald voorbijgegaan. Sinds de oprichting in 2000 is het personeelsbestand van 
de CMO gegroeid van 35 naar ruim 160. Daaronder bevinden zich opmerkelijk 
veel analisten en technicians. SynCo zoekt er zelfs nog meer, maar is daar-
bij wel uiterst selectief. Eenmaal aangenomen betaalt dat zich uit in een afwis-
selende job met veel kansen, zo weten Sjaak van de Werken en Maxime de Vos te 
vertellen.

Maxime de Vos maakt een verdunning met één van de 70 single channel Pipetman L pipetten die SynCo onlangs bij Gilson International heeft aangeschaft.
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Iedere week is anders
bij SynCo Bio Partners

B
innenkomen als technician, binnen een 
paar jaar als projectleider bij QC klant-
contacten mogen beheren en daarnaast 
ook de opleiding tot analist op HBO-

niveau kunnen volgen. Het groeipad dat Maxime 
de Vos bij SynCo Bio Partners aflegt is tekenend 
voor de op persoonlijke ontwikkeling gerichte 
bedrijfscultuur van de Amsterdamse ‘contract 
manufacturing organization’ (CMO). “Vanaf het 
begin krijg je de kans om je te ontwikkelen. Dat 
begint bij een klein project, bijvoorbeeld een 
validatie. Je leidinggevende houdt scherp in de 
gaten hoe je daarmee omgaat: hoe je commu-
niceert, problemen oplost. Je krijgt de ruimte 
voor eigen initiatief: ga maar vragen, ga maar bij 
die meeting zitten. Het doorkrijgen hoe en met 
wie je moet communiceren, het kunnen werken 
in teams, is voor je persoonlijke groei minstens 
zo belangrijk als de analytische vaardigheden en 
kennis”, vertelt Maxime de Vos.
De technician, die binnenkort zijn HBO-opleiding 
afrondt, werkt in de ‘analytical support’ groep 
van de afdeling QC. Supervisor van deze acht 
personen tellende groep is Sjaak van de Werken, 
zeven jaar geleden begonnen als analist en door-
gegroeid tot supervisor. Hij verlaat het interview 
halverwege omdat hij een sollicitatiegesprek 
moet voeren: “Door de groei van het bedrijf zijn 
we continu op zoek naar analisten en technicians. 
Dat is een hele uitdaging omdat we het liefst 
mensen aannemen die ervaring hebben en goed 
kunnen gedijen in de ondernemende sfeer binnen 
ons bedrijf. Je kunt ons niet vergelijken met een 
routinelaboratorium waar je in de luwte onge-

stoord je werk kunt doen. Hier is meer hectiek, 
meer ruis, daar moet je tegen kunnen.”

Bergetappe
Ook qua werkervaring zijn er de nodige wensen. 
“We werken hier met eiwitten en dat is wezenlijk 
anders dan de organische moleculen die je in de 
reguliere farmaceutische analyse tegenkomt. Bij 
mensen die daar hebben gewerkt missen we de 
kennis over eiwitten en eiwitanalyses zoals we 
die nodig hebben. Eiwitten hebben een globu-
laire structuur; kunnen heel anders reageren. 
Afhankelijk van hun omgeving passen zij hun 
structuur aan; het is minder zwart-wit. Als je een 
HPLC draait van een paracetamol-monster vind 
je gewoon een mooie scherpe piek. Bij een eiwit 
daarentegen, zeker als je dat in een procesmon-
ster wilt bepalen, ziet het chromatogram er uit 
als het plaatje bij een gemiddelde bergetappe 
van de Tour de France. Met de vele storende 
componenten uit het productieproces die je 
terug ziet in je chromatogram is het dan een hele 
uitdaging om goed te integreren en te analyse-
ren. Uiteindelijk heeft het eindproduct wel de 
benodigde zuiverheid, maar voor je zover bent is 
een hele tour de ... force!”

Microbiële kweken
Alles draait om eiwitten bij SynCo Bio Partners, 
dat als CMO geen eigen producten heeft, maar 
alles onder GMP-omstandigheden produceert 
voor derden: biofarmaceutische bedrijven, van 
klein tot groot, van over de hele wereld. In 
microbiële kweken maken de micro-organismen 

een bepaald eiwit –het door de 
klant ontwikkelde geneesmiddel–
dat in het downstream processing 
gedeelte wordt gezuiverd. De kracht 
van SynCo zit hem in het opschalen 
van laboratoriumschaal (vaten van 
enkele liters met hoeveelheden 

SynCo Bio Partners
SynCo Bio Partners B.V. is een onafhankelijke 
Nederlandse GMP Contract Manufacturing Or-
ganization (CMO) met ongeveer 160 professio-
nele en enthousiaste medewerkers. Mondiaal 
gezien is SynCo een unieke speler op het ge-
bied van contractproductie van biofarmaceu-
tica. SynCo ontwikkelt productieprocessen en 
produceert biofarmaceutica door middel van 
microbiële fermentatie voor zowel klinische 
studies als de markt. Daarnaast helpt SynCo 
haar klanten bij het aseptisch afvullen en 
vriesdrogen van hun biofarmaceutische pro-
ducten.
In nauwe samenwerking met haar klanten 
streeft SynCo naar het efficiënt ontwikkelen 
en opschalen van productieprocessen, het 
verkorten van de time-to-market, en daarmee 
het verhogen van de return-on-investment. 
De kennis van het op grote schaal produceren 
van biofarmaceutica en het flexibel inspelen 
op de vraag van klanten is hierbij van essen-
tieel belang.
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die voldoende zijn voor pre-klinische studies) 
tot hoeveelheden voor klinisch en commercieel 
gebruik. Denk hierbij aan toepassing in de fase 
I, II, III klinische studies die voorafgaan aan de 
registratie van het medicijn, alsmede voor fase 
IV, de terugkoppeling vanuit de markt. Het onder 
licentie produceren van het eiwit als het eenmaal 
op de markt is gekomen, is ook mogelijk, maar 
dan moet het wel om relatief kleine hoeveelhe-
den gaan, bijvoorbeeld eiwitten voor zeldzame 
ziektebeelden. “Dat hangt samen met onze pro-
ductiecapaciteit. Onze grootste reactor heeft een 
effectief volume van 1100 liter; daar halen we 
voor sommige producties uiteindelijk 700 milli-
liter 100 % zuiver vloeibaar product uit. Meestal 
voldoende voor klinische studies of voor vaccins, 
maar veel te weinig als je denkt in termen van 
blockbusters”, licht Sjaak van de Werken toe.
Naast de ‘manufacturing services’, die overigens 
ook voor de zogenaamde ‘live microbials’ worden 
aangeboden, heeft SynCo nog een uitgebreid 
pakket aan diensten in het pakket op het gebied 
van methode-ontwikkeling en -validatie op zowel 
proces- als analytisch vlak. Daarnaast is er een 
faciliteit voor het aseptisch vullen en eventueel 
vriesdrogen van geneesmiddelen. Dat kan zowel 
voor de in Amsterdam geproduceerde eiwitten 
als voor elders gemaakt materiaal. Afhankelijk 
van de grootte van de flesjes kunnen er op dit 
moment maximaal 20.000 units per batch wor-
den afgevuld.

Klantcontact op de werkvloer
De analytische afdelingen zijn vaak vanaf het 
begin tot het einde bij een klantproject betrok-
ken. “Bij de QC-afdeling ‘transfer & validatie’ 
komen de te gebruiken methodes binnen. Die 
zijn doorgaans van de klant afkomstig die er bij 
research al mee heeft gewerkt. Wij onderzoeken 
of die methode ook voor ons bruikbaar is, in de 
specifieke omstandigheden van procescontrole 
en downstream processing. Meestal moeten we 
daar wel aan sleutelen. Na het opstellen van een 
validatieprotocol rolt er uiteindelijk een test uit 
die voldoende robuust en betrouwbaar is om te 
worden gebruikt”, vertelt Maxime de Vos.
Dit gebeurt projectmatig, in nauw overleg met 
de klant, waarbij binnen SynCo per afdeling 
(Manufacturing, QC, en QA) een project leader 
het contact met de betreffende klant beheert. 
In twee van die projecten is Maxime de project 

leader vanuit QC. “Zijn er problemen, moet er 
opnieuw worden gevalideerd of moet er een me-
thode worden aangepast? Dergelijke zaken gaan 
via mij naar de klant. Andersom komen vragen 
van klanten over methodes, QC-activiteiten bij 
mij terecht, die ik vervolgens uitzet bij QC. In het 
verleden fungeerden de managers en supervisors 
nog als project leaders. Maar die hebben het druk 
genoeg met hun eigen taken, aan het runnen van 
een afdeling, en kunnen dan niet nog eens één 
of meer projecttaken erbij hebben. Daarom is 
bewust gekozen om mensen binnen de afdeling 
op dergelijke projectfuncties te zetten als project 
leaders. Heel erg leuk om te doen, en je staat er 
niet alleen voor. Samen met de project leaders 
van de andere afdelingen hebben we elke week 
binnen SynCo een project team meeting, die 
onder leiding staat van een project manager, die 
ook fungeert als hoofd contactpersoon naar de 
klant.”

Apparatuur validatie
Ook intern laat Maxime de Vos zich gelden, met 
name op het gebied van het valideren van de 
analyse-apparatuur. “Vanuit een stuk verleden, 
nog van voor SynCo toen Chiron nog in dit 
gebouw huisde, is veel apparatuur heel lang in 
het laboratorium gebruikt. Als die apparatuur 
heel blijft, is dat prima, maar uiteindelijk gaan 
instrumenten toch een keer kapot en dan meestal 
precies op een moment dat het niet uitkomt. 
Er vindt nu een omslag plaats waarbij QC zich 
steeds meer richt op tijdige vervanging dan wel 
alleen of in samenspraak met de klant. En die 

nieuwe apparatuur moet natuurlijk 
ook worden gevalideerd. Dat is 
sowieso een must, want je kunt wel 
veel effort steken in het valideren 
van een methode, als de apparatuur 
niet goed werkt heb je daar niet zo 
veel aan. We zijn dus ook druk bezig 
om de apparatuur validatie naar de 
huidige normen te trekken.”

Nieuwe pipetten
Illustratief wat de validatie-ont-
wikkelingen betreft is de recente 
volledige vernieuwing van het 
pipettenpark met de Pipetman L 
van Gilson. De 70 single channel 
en 4 multi channel pipetten waren 
hard nodig omdat de elektronische 
pipetten, die al bijna acht jaar oud 
waren, steeds vaker de specifica-
ties niet haalden, ‘out of trend’ 
waren. “We waren meer bezig met 
deviaties schrijven dan dat we ze 
daadwerkelijk gebruikten, en dan 
had je ook nog regelmatig gedoe 
met slecht werkende batterijen en 
verouderde software. Toen is beslis-
sing genomen: we moeten hier iets 
aan veranderen. Maar wat willen 
we? In ieder geval geen elektroni-
sche meer. We hadden ooit al de 
Gilson Pipetman P, maar die hadden 
we toentertijd uitgefaseerd voor 
de elektronische omdat die veel 

“Door de groei van het bedrijf zijn we 
continu op zoek naar analisten en tech-
nicians. Dat is een hele uitdaging 
omdat we het liefst mensen aannemen 
die ervaring hebben en goed kunnen 
gedijen in de ondernemende sfeer bin-
nen Synco.”
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gemakkelijker werkte, was de gedachte toen. 
Bovendien had je toen nog het nadeel dat als je 
veel met de Pipetman P pipetteerde die stiekem 
op een ander volume ging zitten omdat de druk- 
en instelknop aan elkaar gekoppeld zijn. Bij de 
Pipetman L speelt dat probleem niet omdat je 
het volume kunt ‘locken’, een betrouwbaarder 
mechanisme dan het ‘remmen’ van pipetten’ van 
andere merken, motiveert Maxime de Vos zijn 
keuze voor Gilson.
Een ander argument voor zijn keuze is te vinden 
bij het onderhoud en de kalibratie van de pipet-
ten. “Het is belangrijk dat de pipetten door de 
fabrikant zelf worden onderhouden en gekali-
breerd; die weet als enige precies hoe ze in elkaar 
zitten; hoe ze werken. Je kunt dat er niet ‘bij 
doen’ als leverancier die van alles en nog wat in 
zijn pakket heeft. Bovendien is Gilson één van de 
weinige bedrijven die op locatie kalibreert. Dat 
scheelt heel veel tijd: we zijn ze niet meer twee 
weken kwijt, zoals voorheen het geval was. Twee 

keer per jaar plannen we een afspraak in, zorgen 
voor een geschikte ruimte en zorgen dat het 
afgesproken aantal pipetten dat moet worden 
gekalibreerd beschikbaar is. Dat werkt prima. We 
hebben met de nieuwe pipetten natuurlijk nog 
maar weinig gekke dingen gezien, maar toen er 
wel iets was met een pipet, kregen we netjes een 
rapport met wat er mis was: dat waren we niet 
gewend!”

Geen routine
Ergens aan wennen is sowieso een zeldzaam-
heid bij SynCo. “Als je het bij ons op ‘analytical 
support’ over routine hebt, dan komen de vier 
batches voor je HPLC die je bij een campagne 
van een half jaar om de twee weken hebt daar 
misschien nog wel het dichtst in de buurt. Echt, 
iedere week is anders. Je weer nooit van tevoren 
welke klant je krijgt, welke stoffen je mag ana-
lyseren. Het is altijd spannend om te horen van 
Business Development welke klanten er mis-

schien aan komen; wie er een con-
tract hebben getekend. Dat kan in 
het ene geval tot veel QC-werk lei-
den, maar het kan ook maar zomaar 
dat de HPLC een tijdje stil staat en 
we juist veel assay-werk doen. Eén 
ding weet ik wel zeker: we zullen 
nooit een volle autosampler hebben 
met monsters van dezelfde klant. 
Dat kan gewoon niet met de grootte 
van onze productiebatches en de 
verschillende projecten die tegelij-
kertijd plaatsvinden!”

Gilson International
www.pipetman.eu

SynCo Bio Partners
www.syncobiopartners.com

Het gebouw waarin SynCo Bio Partners huist, pal tegenover het AMC in Amsterdam.
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Identificatie met  
VUV-detector
Tijdens WOTS 2014 heeft Da Vinci Laboratory 
Solutions de VGA-100 GC-detector geïntrodu-
ceerd van VUV Analytics; een universele niet-
destructieve detector die gevoelig, selectief 
én gemakkelijk te gebruiken is. Via vacuüm 
ultraviolette (VUV)-absorptiespectroscopie 
levert de VGA-100 een unieke identificatie van 
complexe verbindingen, inclusief deconvolu-
tie van isomeren zoals meta- en para-xyleen. 
Dankzij gepatenteerde technologieën boekt 
VUV Analytics met de VGA-100 GC-detector 
een grote vooruitgang in de moleculaire spec-
troscopie gecombineerd met GC-analyse. 
De VGA-100 levert continu en snel de com-
plete spectroscopische absorptiegegevens van 
120 nm tot 240 nm. Vervolgens worden deze 
gegevens samengevoegd en gerapporteerd als 
een enkele chromatografische respons. Veel 
absorptiereacties vallen tegelijk op basis van 
hun componentklasse. Dit maakt het mogelijk 
om ‘spectrale filters’ toe te passen in het post-
proces, waarna de absorptiegegevens worden 
geïntegreerd in 
het juiste speci-
fieke bereik. Op 
die manier wordt 
de impact van de 
matrixachtergron-
den op de chroma-
tografische respons 
verminderd.
De VGA-100 GC-
detector kan gemak-
kelijk worden gekoppeld 
aan iedere GC en vereist 
minimale benodigdheden en 
onderhoud. Het instrument heeft geen 
vacuümpompen nodig, maar gebruikt slechts 
een kleine hoeveelheid spoelgas om de om-
gevingsomstandigheden constant te houden. 
De VGA-100 heeft slechts één bewegend on-
derdeel en maakt gebruik van een deuterium 
lamp met een levensduur van meer dan 2.000 
uur, waardoor de detector uiterst stabiel is. Dit 
resulteert in lage verbruikskosten.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Secundaire buizen
De veelzijdig te gebruiken Vacuette secundaire 
buizen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik 
bij de laboratoriumautomatisering. Ze worden 
gestapeld in kartonnen verpakkingen geleverd en 
zijn gereed om in de opslagcompartimenten van 
de laboratoriumapparatuur te worden geplaatst.
Vacuette secundaire buizen van PET of PP bieden 
de volgende voordelen:
• splintervrij;
• ondoorlaatbaar;
• koudebestendig;
• inert (materiaal van de buis reageert niet 

met andere stoffen);
• veilig te transporteren;
• veelzijdig;
• gemakkelijk te openen;
• verpakt op een praktische- en milieube-

wuste manier.
De buizen zijn geschikt voor de volgende toepas-
singen binnen en buiten het laboratorium:
• verdeling van het monster in gewenste 

delen;
• centrifugeren (30 minuten bij 4.400 g);
• invriezen (PP en PET -80 °C);
• bundeling van monsters;
• transport (artikelnr. 459021);
• verwarming (PP +121 °C; PET +50 °C);
• opslag.

Greiner Bio-One
www.gbo.nl

info@nl.gbo.com
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Snelle detectie van MRSA  
en C. difficile
Om snelle identificatie van ziekenhuisinfecties mogelijk te maken, heeft Greiner 
Bio-One het GenSpeed Test System ontwikkeld, dat de ruwe lysis van bacteriën 
combineert met multiplex-PCR, waarna de uiteindelijke geautomatiseerde ana-
lyse van PCR-producten in het GenSpeed R2-apparaat plaatsvindt. 
Voor de snelle detectie van MRSA is de GenSpeed MRSA Test ontwikkeld. Dit is 
een in-vitro diagnostisch hulpmiddel om in humane neus- en keeluitstrijkjes op 
basis van DNA binnen 75 minuten een kwalitatieve detectie van MRSA, gericht 
op de beide resistentiegenen mecA en mecC, uit te voeren. 
Met de GenSpeed C.Diff OneStep, kan toxigeen C. difficile snel worden geïden-
tificeerd door in één stap de genen voor glutamaatdehydrogenase (GDH), toxine 
A, toxine B en binair toxine in minder dan 90 minuten te bepalen. Met deze 
éénstapsprocedure achterhaalt deze test duidelijk de sequentiële diagnostische 
procedure (tweestapsmethode conform de ESCMID-richtlijnen), die gebruik-
maakt van ten minste twee verschillende testsystemen.
Het GenSpeed Test System scoort in het algemeen hoog door de snelheid en de 
hoge gevoeligheid voor een redelijke prijs. Analyses van individuele monsters 
zijn op ieder willekeurig moment mogelijk. Drie controles op de testchip (voor 
DNA-amplificatie, voor hybridisatie en een negatieve controle) bieden een hoge 
betrouwbaarheid. Het compacte en onderhoudsvrije systeem is ontwikkeld voor 

optimaal gebruiksgemak. 
Fabrieksmatig afgevulde 
reagentia en het geau-
tomatiseerde GenSpeed 
R2-apparaat beperken 
het aantal procedurestap-
pen tot een minimum.

Greiner Bio-One
www.gbo.nl

info@nl.gbo.com

Bioveiligheidskast klasse IIA
De eSafe bioveiligheidskast klasse IIA van Esco 
valt op door een aangenaam laag geluidsni-
veau. Het grote scherm van de controller met 
daarop een duidelijk grafisch overzicht houdt u 
in één oogopslag op de hoogte van alle actuele 
parameters. Deze Sentinel Platinum controller 
controleert en stuurt alle processen aan. Dankzij 
twee onafhankelijke downflow en uitlaat blo-
wers beschikt de Esco eSafe over ruime  
veiligheidsmarges. 
De gebruikte DC ECM blowers reduceren het 
energieverbruik tot slechts 190 W bij normaal 
gebruik. Ook is het mogelijk over te schakelen 
naar een zuinige modus waarbij de kast op halve 
kracht werkt, wat de energiekosten en milieu-

belasting verder reduceert. Door gebruik van 
een voorfilter en de krachtiger prestaties van de 
ECM blowers gaan de filters langer mee, wat de 
kosten verder omlaag brengt. 
De Esco eSafe is geschikt voor HPV/VHP decon-
taminatie. Om de eSafe aan uw wensen aan te 
passen kan deze worden uitgevoerd met vier 
stopcontacten, vier kranen en kabelaansluitin-
gen. Een elektrisch bediende ruit is standaard. 
Uiteraard is de Esco eSafe TÜV Nord gecertifi-
ceerd. 

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Compacte en flexibele  
GC-configuratie
Voor het toepassen van een snelle en nauwkeurige gasana-
lyse in het veld, in het lab of in een on-line omgeving is de 
Agilent 490 Micro GC de perfecte oplossing. Dankzij de 
maximaal vier onafhankelijke analytische GC-kanalen, ieder 
voorzien van pneumatiek, injector, kolom en detector, 
biedt deze Micro GC een hoge mate van flexibiliteit. 
Mogelijke toepassingen zijn:
•  Aardgas
• Biogas
• Raffinaderijgas
• Rookgas
• Overige gassen
De Micro GC 
wordt vooraf 
geconfigureerd 
en getest in de 
fabriek. Na een snelle en eenvoudige opstart genereert de 
Micro GC de analyseresultaten in het lab én in het veld in 
een paar minuten. 
Voor flexibele systeemconfiguraties voor petroleum, 
petrochemische en aanverwante toepassingen biedt Da 
Vinci Laboratory Solutions ook maatwerk GC-oplossingen 
op basis van Agilent GC-systemen. De maatwerksystemen 
worden, net als de Micro GC, vooraf geconfigureerd en 
getest in de fabriek conform de klantspecificaties. Stuur uw 
specificaties en wij sturen u graag meer informatie over de 
maatwerkoplossingen. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
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Flash-chromatografie 
en preparatieve HPLC
Elke gebruiker stelt wel zijn eigen eisen aan prepa-
ratieve chromatografie. Afhankelijk van de analyse 
moet een monster extra worden opgezuiverd of 
er moet juist een hoge zuiverheidsgraad worden 
verkregen voor verdere bewerking of een volgende 
analysestap.
Büchi biedt gebruikers de mogelijkheid om het chro-
matografiesysteem volgens hun persoonlijke wensen 
samen te stellen met modulaire componenten. Het 
aanbod hierin loopt van eenvoudige pompsystemen 
(Easy Synthesis en Easy Extract) tot aan de complete 
flash-systemen X10 en X50, waarbij met een maxi-
male druk van 10 respectievelijk 50 bar kan worden 
gewerkt.
Het aanbod aan chromatografieproducten van Büchi 
is nu verder uitgebreid met het PrepChrom systeem 
C-700. Dit systeem vult het gat 
tussen flash-chromatografie en 
preparatieve HPLC. Of je nu ex-
tra monsters na een synthese 
of extractie moet opzuiveren, 
of dat de zuiverheid sterk moet 
worden verbeterd, dit alles kan 
met hetzelfde systeem worden 
gerealiseerd. Beide scheidings-
stappen, die voorheen op twee 
afzonderlijke plekken werden 
gerealiseerd, kunnen nu met 
een het zelfde systeem door 
de analist worden uitgevoerd. 
PrepChrom systeem C-700 
maakt scheidingen mogelijk 
met flash-cartridges, pre-
paratieve glaskolommen en 
HPLC-kolommen tot maximaal 
100 bar. De geïntegreerde 
HPLC-pomp levert debieten 
tot 250 ml/min, zodat er zo 
efficiënt mogelijk kan worden 
gewerkt.
Naast standaard UV/VIS-detectie voor het golf-
lengtebereik van 200 tot 600 nm, kan ook een ELS 
(Evaporative Light Scattering)-detector worden 
aangesloten. Daarmee kan je ook de componenten 
detecteren, die geen activiteit hebben in dat golf-
lengtegebied.

BÜCHI Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Zoutgehalte bepalen in 
bewerkte voedingsmiddelen
In alle lidstaten van de Europese Unie is het in de toekomst verplicht de 
calorie-inhoud van verwerkte voedingsmiddelen te vermelden, samen met 
de volgende zes voedingsstoffen: vet, verzadigde vetzuren, koolhydraten, 
suiker, eiwitten en zout. Volgens de nieuwe EU richtlijn levensmiddelen 
1169/2011, moet ‘zout’  worden vermeld en dient het overeenkomstige 
zoutgehalte berekend te worden aan de hand van de formule: zout = 
natrium x 2,5. 
Het natriumgehalte is snel en goedkoop te bepalen met een thermo-
metrische titratie. Het is een robuuste, nauwkeurige en aantrekkelijk 
geprijsde techniek in vergelijking met klassieke technieken zoals AAS, 
vlamfotometer en ICP-MS. De titratiemethode die Metrohm ontwikkelde 
vergt minimale monstervoorbereiding en maakt directe bepaling van het 
natriumgehalte in levensmiddelen mogelijk. 
Tijdens een thermometrische titratie wordt de enthalpie of entropie van 
een specifieke chemische reactie gebruikt om het eindpunt te bepalen. De 
temperatuursensor wordt niet beïnvloed door de chemicaliën of mon-
sterbestanddelen. Er is geen bijzondere zorg nodig met betrekking tot 
de opslag van de sensor tussen de metingen. Deze methode wordt niet 
beïnvloed door elektrochemische-, oplosmiddel- of matrixeffecten, zoals 
wel het geval is bij potentiometrische metingen. 
Voordelen van de thermometrische titratie zijn een hoge mate van auto-
matisering (monsterwisselaar), automatische toevoeging van reagentia en 
inline monstervoorbereiding met een homogenisator; simpel afwegen en 
de analyse starten. De aanschafprijs en kosten per analyse zijn vele malen 
lager ten opzichte van de klassieke technieken AAS en ICP. Bovendien zijn 
er minimale eisen aan de laboratoriuminfrastructuur en is de bediening 
eenvoudig uit te voeren. Er is geen kalibratie nodig van ionselectieve elek-
troden en er is geen interferentie van vet, eiwit, suiker en vaste stoffen op 
de sensor. De analysetijd is minder dan drie minuten. 

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

info@metrohm.nl
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Geautomatiseerde zinktitratie 
geeft snel inzicht in passivering

In de zomer van dit jaar is bij de in Maastricht gevestigde producent van geleidings-
systemen Thomas Regout International B.V. een intern project gestart dat moet 
uitmonden in een fabriek die klaar is voor de toekomst met verregaand geautoma-
tiseerde productie en kortere doorlooptijden voor klantspecifieke producten, die 
niet standaard verkrijgbaar zijn. Tal van zelfsturende teams zijn aan de slag om ver-
beteringen door te voeren. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een 
snelle test voor het beoordelen van de passivering na het elektrolytisch 
verzinken van de geleiders.

W
ie thuis een beetje fatsoenlijke 
keuken heeft met soepel lopende 
laden en handige uitschuifsys-
temen heeft een gerede kans 

dat daar geleiders in zijn verwerkt die gemaakt 
zijn in Maastricht. Hetzelfde verhaal gaat op 
voor hoogkwalitatief kantoor- en laboratorium-
meubilair. Thomas Regout ontwikkelt ook steeds 
meer industriële toepassingen. Bijvoorbeeld voor 
de automotive industrie, waar de geleiders zijn 
te vinden in beweegbare middenconsoles en in 
systemen in vrachtwagens om het bed van de 
chauffeur uit te rollen of het koelkastje in de 
cabine te voorschijn te halen. Het bedrijf heeft 
een groot marktaandeel in geldautomaten. Hier 
zitten de geleiders bij het elektronicapaneel, 
zodat de monteur bij storingen gemakkelijk het 
hele paneel uit de automaat kan trekken.
Waar nu nog negentig procent van de geleiders 
wordt gemaakt voor horizontale bewegingen, is 
er een groeiende markt voor verticale bewegin-

gen. Thomas Regout heeft sinds twee jaar een 
eigen ontwikkeld systeem voor verticale bewe-
ging op de markt (de ‘BalanceBox’), waarmee je 
zware objecten als het ware gewichtsloos kunt 
verplaatsen. Denk daarbij aan toepassingen waar 
je flexibel keukenkastjes, wasbakken of afzuigin-
gen in ophanghoogte kunt verstellen. Ook in de 
audiovisuele markt zijn deze systemen in trek, 
bijvoorbeeld voor smart boards in klaslokalen en 
grote schermen bij productie.

Van bandstaal tot geleider
Een geleider bestaat in de regel uit drie delen: 
het 1-, 2- en 3-profiel. Het 1-profiel is het breed-
ste, dat aan de buitenkant zit. In het midden zit 
het 2-profiel en daarin ligt het 3-profiel. Naar 
zwaarte van het loopwerk hanteert Thomas 
Regout daarin verschillende categorieën. De 
zwaarste is de TR-7619, dan volgen de Titan en 
de ULF en de geleider met het lichtste profiel 
is de Solar. Elk van die categorieën heeft zijn 

eigen profileerprocessen, op aparte 
productielijnen. Hierbij wordt uit 
enorme rollen bandstaal het profiel 
gevormd door middel van koud wal-
sen en persen. Daarna vinden een 
aantal tussenstappen plaats, zoals 
lasbewerkingen en het stansen van 
gaten of aanbrengen van lippen of 
blokkeringen. 
Voor de staalproducten (in minder 
mate worden ook aluminium en 
roestvrijstalen geleiders gemaakt) 
vindt vervolgens de noodzakelijke 
oppervlaktebehandeling plaats 
tegen corrosievorming. Dat gebeurt 
middels elektrolytisch verzinken. 
Voor 95 % van de productie is dat 
blauw gepassiveerd verzinken. In de 
rest van de gevallen wordt zwart ge-
passiveerd verzinken toegepast. Dit 
is veelal voor speciale toepassingen 
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Geautomatiseerde zinktitratie 
geeft snel inzicht in passivering

zoals bij kopieerapparaten waarin 
zwart gecoate loopwerken worden 
gemonteerd om lichtreflectie tegen 
te gaan.

Passiveren
Bij het verzinken komen alle drie 
de productielijnen samen. Het gro-
tendeels geautomatiseerde proces 
begint en eindigt met het zoge-
naamde ‘oprekken’ van de profielen. 
Hierbij hangen productiemede-
werkers de profielen in rekken die 
vervolgens het galvaniseerproces in 
gaan, en pakken ze er weer af als ze 
zijn gegalvaniseerd. “Deze mensen 
zijn hier zo bedreven in dat dit deel 
eigenlijk niet te automatiseren is. 
Bovendien vindt er direct een stuk 
kwaliteitscontrole plaats: elk profiel 
gaat twee keer door hun handen”, 

vertelt Ron Dovermann, ‘plating & coating mana-
ger’ bij Thomas Regout International B.V.
Het verzinkproces zelf vindt plaats in een sequen-
tie van enorme baden, waarbij twee portaalro-
bots, netjes op elkaar afgestemd op verschillende 
plekken op gezette tijden een rek oppakken en in 
een volgend bad laten zakken. Het proces begint 
met het schoon- en vetvrij maken van de produc-
ten. Vervolgens wordt na activatie via elektrolyse 
in een zink-elektrolyt de zinklaag aangebracht, 
waarbij in een kwartier tijd een laag van gemid-
deld 5 micrometer dikte wordt gevormd. Na een 
neutralisatiestap vindt een volgende verrijking 
plaats: de passivering. Hierbij wordt vooral 
chroom (III), maar ook kleine hoeveelheden van 
onder andere kobalt, mangaan en molybdeen in 
een superdun, maar wel keihard laagje van enkele 
nanometers dik opgebracht. Na een volgende 
spoel- en droogstap is het proces van elektroly-
tisch verzinken klaar en worden de halffabrikaten 
weer van de rekken gehaald en gaan ze terug het 

productieproces in voor eindmontage.
“Passivering is een noodzakelijke stap om de 
corrosiebestendigheid van het zink omhoog te 
halen. Doe je dat niet, dan roest het zink onmid-
dellijk aan de lucht tot witroest. Om dat uit te 
stellen ga je hem passiveren. Voor veel van onze 
geleiders hebben we niet zo’n hoge corrosie-
bestendigheid nodig, want ze worden vooral 
binnen toegepast. Eenmaal ingebouwd in zeg 
een keukenkastje zal dat kastje allang uit elkaar 
gevallen zijn voordat er roestvorming optreedt. 
Onze industriële klanten –met die in de automo-
tive voorop– zijn kritischer ten aanzien van pas-
sivering en eisen een garantie dat de producten 
ook qua passivering aan de normen voldoen. Dat 
is een hele uitdaging voor productie. Niet alleen 
omdat het galvanisatieproces door vele parame-
ters kan worden beïnvloed, maar ook omdat de 
reguliere test voor het bepalen van het uitstelver-
mogen van de witroest vele dagen duurt. Daarin 
brengen we nu verandering aan door het opti-

Ron Dovermann in het laboratorium, dat pal naast de galvaniseerbaden is ingericht. Met de Optrode van Metrohm

Applikon kan hij snel en precies het omslagpunt bepalen bij de omgekeerde zinktitratie.

Van drie naar  
twee ploegen
Bij galvanisering werd vorig jaar nog 
met drieploegendienst gewerkt. Inmid-
dels is het proces zodanig verbeterd dat 
hetzelfde werk met twee ploegen kan 
worden gedaan. De besparing van twee 
productiemensen en één shift leader, die 
andere taken kregen, was vooral moge-
lijk door de implementatie van een apar-
te oplostank voor het zink. Ron Dover-
mann: “Voorheen losten we het zink op 
in het procesbad zelf. Dat was omslach-
tig: ieder weekend moesten we het bad 
uitpompen; zink bijvullen moest boven 
de baden. Met de externe tank heb je die 
problemen niet. Bovendien kan je het 
zinkgehalte constant houden. Veel beter 
dan eerst, waar je met een hoog gehalte 
begon en laag eindigde, met als conse-
quentie dat je in het begin van de week 
veel meer geleiders moest oprekken dan 
aan het einde. Nu is dat constant en kun-
nen we de aanvoer maximaal houden, 
zodat de productiviteit is toegenomen!”
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maliseren van een test die veel sneller –binnen 
een paar minuten– kan aangeven of je binnen de 
spec’s zit”, zegt Ron Dovermann.

Omgekeerde zinktitratie
De officiële norm voor het uitstellen van witroest 
is beschreven in de ISO9227 aan de hand van de 
zoutneveltoets. Hierbij worden producten in een 
gesloten kast gehangen en met een bepaalde 
zoutconcentratie (10 % NaCl) beneveld bij een 
bepaalde temperatuur gedurende enkele dagen. 
Op de producten van Thomas Regout wordt 
volgens deze norm standaard 96 uur tot witroest 
afgegeven.
“Probleem bij deze test is dat die veel te lang 
duurt. De Duitse vereniging voor oppervlakte-
techniek, de ZVO, heeft onder druk van de auto-
industrie een test ontwikkeld, die veel sneller kan 
aangeven of je goed of slecht zit. Dit is in feite 

het omgekeerde van de complexometrische titra-
tie van zink met EDTA, waarbij op een gegeven 
moment al het zink in de oplossing een complex 
heeft gevormd met EDTA en er een kleuromslag 
plaatsvindt. Bij de ZVO-test krijg je de kleurom-
slag op het moment dat er zink in de oplossing 
komt. Je begint vanuit de toestand waarin je met 

je complexometrische titratie stopt 
en je gaat terug met je titratie. Dat 
is ook wat er gebeurt in de werke-
lijkheid: een oxidatiemiddel tast de 
passiveringslaag aan door oxidatie 
van het chroom (III). Zodra je door 
die dunne beschermlaag heen bent, 
kom je bij het zink en zie je direct de 
verkleuring”, legt Ron Dovermann 
uit.

Direct resultaat
In eerste instantie was de test uitge-
voerd met een camera die boven het 
bekerglas hangt en om de seconde 
een foto maakt. Door die foto’s 
met elkaar te vergelijken kan je het 
omslagpunt in de tijd bepalen. “Een 
vrij omslachtige manier, die niet 
alleen veel analysetijd kost, maar 
ook niet al te nauwkeurig is omdat 
je aan de hand van de foto’s het 
omslagpunt moet bepalen: je zit er 
zo een paar seconden naast. Omdat 
we al bezig waren met de automa-
tisering van de zinktitratie met de 
Optrode, was het idee om deze sen-
sor voor fotometrische titraties van 
Metrohm Applikon ook te gebruiken 
voor de omgekeerde zinktitratie. 
Deze sensor is niet groter dan een 
pH-elektrode en zet je zo in het be-
kerglas. De Optrode bepaalt op het 
steilste deel van de titatiecurve de 
omslag tot op de seconde nauwkeu-
rig. Groot voordeel hierbij is dat de 
operator zelf de test kan uitvoeren. 
Hij hoeft alleen maar een testplaatje 
in het bekerglas te zetten, op start Rekken met geleiders boven de galvaniseerbaden.
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te drukken en binnen luttele secon-
den heeft hij antwoord!”
Uitdaging voor Ron Dovermann en 
zijn ploeg is om de sneltest te cor-
releren met de nog altijd officiële 
zoutneveltoets. “Als je een eendui-
dige relatie kunt leggen tussen beide 
testmethoden, kan je in veel gevallen 
–zeker als het om een snelle indicatie 
gaat– volstaan met de veel snellere 
test met de Optrode. De zoutnevel-
test zal nooit verdwijnen, want je 
kunt er van alles aan modificeren, 
al naar gelang de specifiek prak-
tijkomstandigheden, bijvoorbeeld 
extra stikstof, H2S of ammoniak of 
een hogere temperatuur. Maar voor 
onze procescontrole kunnen we hier 
direct grote stappen mee maken. In 
een grote testmatrix de invloed van 
verschillende parameters in kaart 
brengen, daar zou je met de zoutne-
veltest maanden zo niet jaren mee 
bezig zijn. Nu kunnen we dat veel 
sneller uitzoeken en de resultaten 
in het proces implementeren. Ik zie 
zelfs mogelijkheden voor online 
analyses met deze test, zodat de pro-
cesoperator direct kan bijsturen. Een 
paar pompjes, wat leidingen en een 
reactievaatje met de Optrode erin: ik 
zie het zo voor me!”

I N F O R M ATI E

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

Thomas Regout
www.thomasregout.com

180 jaar Thomas Regout
De broers Thomas en Peter Regout hebben industrieel Maastricht op de kaart gezet. Waar Peter 
zich toelegde op sanitaire producten en zo aan de basis stond van de Koninklijke Sphinx, richtte 
Thomas zich op de metaalsector. De eerste honderd jaar lag de focus op spijkers en draadnagels. 
Met het verkrijgen van een patent voor gordijnrails werd de basis gelegd voor de huidige speciali-
satie op telescopische lagers; in 1971 werden de laatste spijkers geproduceerd. 
In 2005 werd de Regout Group opgericht en werd er veel geïnvesteerd in het bedrijf. Vandaag 
de dag is Thomas Regout met hun telescopische geleiders wereldwijd een van de belangrijkste 
spelers in de geldautomaat-, automotive-, industriële en meubelmarkt. Naast de horizontale ge-
leiders zijn de afgelopen jaren ook producten ontwikkeld die verticaal en zelfs diagonaal kunnen 
bewegen. 

Kleurverloop bij de omgekeer-

de complexometrische titratie 

voor het bepalen van de tijd 

totdat witroest optreedt. 

Zodra er zink in de oplossing 

komt verandert de oplossing 

van geel naar rood.

Deel van de enorme productiehal bij Thomas Regout in Maastricht.
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Microplaat reader
De BioTek Synergy HTX multi-mode 
microplaat reader is een compact, betaal-
baar systeem voor het meten van 6- tot 
384-wells platen en de 16 of 48 microspots 
in de Take3 microvolume adapterplaat. Dit 
nieuwe modulaire systeem meet absorptie, 
fluorescentie, luminescentie en AlphaScreen 
/ AlphaLISA assay’s met superieure presta-
ties in alle detectie modi met behulp van 
een uniek dual-optics ontwerp.
Voor de absorptiedetectie wordt gebruik 
gemaakt van een xenon flash lamp en een 
monochromator voor een filterloze golfleng-
teselectie in het gebied van 200 tot 999 nm 
in stappen van 1 nm. Fluorescentiebepa-
lingen worden uitgevoerd met behulp van 
een halogeen lamp en interferentiefilters 

in combinatie met een PMT-detector voor 
maximale gevoeligheid.
De Synergy HTX beschikt met BioTek 4-Zone 

over een verbeterde incubatietechniek die 
consistent incuberen tot 50 °C mogelijk 
maakt. Het systeem, dat is uitgerust met 
een dual reagens dispenser en verbeterde 
lineaire en orbitale schudtechniek, kan pro-
bleemloos worden geplaatst in een gekoelde 
ruimte bij 4 °C. De microplaat reader wordt 
bediend met de krachtige, eenvoudig te 
gebruiken Gen5 Data analysesoftware voor 
het verzamelen, analyseren, rapporteren 
en exporteren van data. Voor het automa-
tiseren van assay’s kan BioTek’s BioStack 
eenvoudig worden aangesloten.

Beun–De Ronde Life Science
www.beunderonde-ls.nl

info@beunderonde.nl

Veelzijdige bovenroerder
De nieuwe Salm en Kipp bovenroerder X-3250 is een 
robuuste bovenroerder voor lichte en zware roer- en meng-
taken, waarbij het maximale volume 40 liter bedraagt. Via 
een digitaal LCD wordt u geïnformeerd over de ingestelde 
en actuele snelheid en het koppel. Om het wisselen van 
monsters eenvoudig te maken kunt u de as van het roer-
blad omhoogschuiven, dankzij het doorsteek-as ontwerp. 
Met de snelspanhouder is het wisselen van de roerbladen 
zelf snel en simpel.
Ter voorkoming van spatten 
start de bovenroerder X-3250 
rustig op. Eenmaal op snel-
heid wordt deze vervolgens 
constant gehouden, zelfs bij 
veranderende viscositeit. Al-
leen bij overbelasting stopt 
hij automatisch om schade te 
voorkomen. 
Er zijn een aantal verschillende 
roerbladen verkrijgbaar, zodat 
de bovenroerder inzetbaar is 
op chemische, farmaceutische, 
fysische en petrochemische 
labs.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Flexibiliteit in maatwerk

Ieder laboratorium heeft zijn eigen 
specifieke vereisten. Zuurkasten 
hebben een veelheid aan opties en 
afmetingen. Voor iedere toepassing is 
er een standaard maatwerk oplossing. 
Alle Köttermann zuurkasten voldoen 

aan de EN 14175 en zijn voorzien van 
een certificaat. De zuurkasten zijn in 
verscheidene uitvoeringen te configu-
reren:
• Vijf breedtes en drie hoogtes.
•  Voor standaard-, agressief- radionu-

cleair- of HF-gebruik.
•  Met standaard tafelbladhoogte, 

verlaagd tafelblad, een inloopversie 
of als VarioTop.

•  Beschikbaar met diverse binnenbe-
kledingen en diverse onderbouw-
varianten zoals een zitnis, zuur- en 
loogkast, brandwerende kast, 
standaard- of geventileerde kast: 
keus te over.

De zuurkasten zijn uitgerust met 14 
modulaire cassettes die direct, maar 
ook retro-actief uitgerust kunnen wor-
den met alle gewenste appendages.

Köttermann Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

systemlabor.nl@kottermann.com
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Lab is het visitekaartje van 
Vriesveem-De Berg

De in Landgraaf gevestigde specialist op het gebied van de op- en overslag 
van fruitsapconcentraten Vriesveem-De Berg heeft onlangs het laborato-
rium compleet gerenoveerd. Na bijna 25 jaar was het opnieuw  
Köttermann dat voor de inrichting van het lab zorgde. Het resul-
taat is een strak en fris geheel dat ruimer oogt dan ooit. “Het per-
fecte visitekaartje richting onze klanten”, aldus directeur Harald Havertz.

J
e staat er niet elke dag bij stil, maar heel 
veel fruit dat net na de zomer is geoogst 
wordt eerst opgeslagen in de vorm van 
sapconcentraat, voordat het via de retail 

richting consument gaat. En ook scheepsladingen 
met bijvoorbeeld sinaasappelsapconcentraat 
die via Rotterdam of Antwerpen binnenkomen 
hebben een tussenstop bij gespecialiseerde 
op- en overslagbedrijven. Eén van die bedrij-
ven is Vriesveem-De Berg dat in het Limburgse 
Landgraaf bulktanks met een totale capaciteit 
van zo’n 8.000 ton heeft staan om met name 
fruitsapconcentraten op- en over te slaan. Dit 
naast de 30.000 ton aan opslag capaciteit voor 
andere verpakte concentraten (vaten en bins), en 
grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie.
Directeur Harald Havertz legt uit hoe de geogra-
fische positie van zijn bedrijf hem helpt bij het 
omgaan met de dynamiek in de mondiale goede-
renstromen. “Toen ons bedrijf werd opgericht, 
in de begin negentiger jaren van de vorige eeuw, 

was er vooral sprake van een enorm aanbod aan 
fruitsapstromen, met name appelsap, uit de 
voormalige Oostblok-landen, zoals Polen en Hon-
garije. Die werden hier in opslag genomen, ge-
blend en vervolgens via de havens geëxporteerd 
naar vooral Noord-Amerika. Met de goederen-
stroom van Oost naar West zit je hier dan precies 
goed. Inmiddels is er ook een enorme goederen-
stroom de andere kant op ontstaan: sinaasappel-
concentraten uit Zuid-Amerika die via Rotterdam 
en Antwerpen binnenkomen en worden afgezet 
in vooral Duitsland en Frankrijk. Ook hier hebben 
we een voordeel door onze geografische positie. 
De vrachtwagens moeten vanuit de havens 
weliswaar wat verder rijden om de bulk bij ons af 
te leveren, maar voor het duurdere natransport, 
dat meestal in kleinere charges plaatsvindt, is de 
afstand weer een stuk kleiner. Daarbij hebben wij 
als extra voordeel dat we voor de opslag gebruik 
maken van bulktanks tot 300 ton, zodat de 
concentraten er direct vanuit de vrachtwagens in 

kunnen worden gepompt; je hoeft 
de concentraten dus niet af te vullen 
in vaten voordat ze kunnen worden 
opgeslagen.”

Veel vraag
De huidige opslagcapaciteit is voor 
Vriesveem-De Berg nog maar net 
voldoende om aan de klantvraag 
tegemoet te komen. Uitbreiding van 
de opslagcapaciteit door de bouw 
van een nieuwe hal met een vloer-
oppervlak van 3.500 vierkante me-
ter is gepland; de vergunning voor 
de bouw is inmiddels aangevraagd. 
Een deel van de nieuwe hal zal ook 
worden gebruikt voor uitbreiding 
van de productie met een tweede 
vullijn en een tweede kieplijn, die 
geoptimaliseerd is voor het ledigen 
van bins (grote kisten).
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Harald Havertz ziet verschil-
lende ontwikkelingen achter deze 
groei: “De afgelopen jaren zijn de 
oogsten bijzonder goed geweest, 
dus er is gewoon meer aanbod. 
En als uitvloeisel van de Russische 
voedselboycot zien we extra opslag: 
prijzen voor appelsapconcentraat uit 
Polen zijn historisch laag, dus kan 
je nu goedkoop partijen kopen, die 
opslaan en later wellicht voor een 
hogere prijs verkopen.”

Maar de belangrijkste reden ziet hij in het ser-
vicegerichte karakter van zijn bedrijf: “Klanten 
vinden kwaliteit in combinatie met een goede 
service, persoonlijke aandacht steeds belang-
rijker. Die kwaliteit komt bij ons onder meer 
tot uitdrukking in het op orde hebben van het 
voedselveiligheidsplan (we zijn FSSC 22000 
gecertificeerd) en het nauwgezet monitoren van 
de procesomstandigheden bij opslag, overslag 
en blenden. Maar daarnaast gaan we graag met 
de klant in gesprek om oplossingen te vinden, 
bijvoorbeeld voor het maken van betere blends.”

Kwaliteitscontrole
Spil in het borgen van de kwaliteit is het labo-
ratorium. Hier vinden de ingangs-, proces- en 
eindcontroles plaats op de concentraten en 
blends. Daarnaast vinden er veel analyses plaats 
om de reinigingsstappen in de apparatuur goed 
te waarborgen. Gehanteerde technieken om de 
effectiviteit van de reiniging te meten zijn onder 
andere concentratie- en residumetingen, swap-
testen en ATP-metingen.
De ingangscontrole is essentieel voor de bedrijfs-
voering. “Op dit punt stellen we de kwaliteit vast 

Harald Havertz, directeur van Vriesveem-De Berg, in het het onlangs geheel door Köttermann gerenoveerde laboratorium.

➞
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van het binnenkomende materiaal; het is het 
referentiepunt voor de mate van zorgvuldigheid 
waarmee wij de opslag en overslag uitvoeren. 
Dat bepalen we bij appelsap onder andere door 
bepalingen als brix, zuurgraad, kleur en helder-
heid (via spectrofotometrie of NTU-meter). Ook 
keuren onze analisten organoleptisch, op smaak. 
Hiervoor wordt een drinkoplossing gemaakt en 
geproefd op eventuele afwijkingen en bijsmaken. 
Een belangrijke parameter voor appelsapconcen-
traten is verder patuline. Dat is een gifstof die 
wordt geproduceerd door schimmels, en komt 
voor als fruit dat van de boom is gevallen een 
tijdje op de grond blijft liggen. Die waarde moet 
onder bepaalde wettelijke grenzen liggen. Verder 
houden we in het microbiologische gedeelte van 
het lab de thermoresistente bacteriën in het vi-
zier. Met name Alicyclobacillus is wat dat betreft 
berucht door de vorming van sporen die als het 
fruit op de grond ligt in het fruit gaan zitten. 
Deze kunnen hele processtappen overleven tot in 

de winkel. Pakken kunnen dan bol gaan staan en 
de appelsap heeft een afwijkende smaak.”
Omdat het bij de microbiologisch monsters 
wel even wachten is op het resultaat, worden 
de bemonsterde vrachtwagenladingen eerst 
opgeslagen in kleinere tanks die dienst doen als 
tijdelijke quarantaine. Zodra de partij goedge-
keurd is, wordt het concentraat overgepompt in 
de grote tanks. Appelsapconcentraten worden 
hierin gekoeld bewaard tussen 0 en 3 °C; sinaas-
appelconcentraten bij -7 tot -8 °C. Bij opslag in 
vaten worden zelfs opslagtemperaturen van -16 
tot -20 °C gehaald. Er kan door die lage tempera-
turen weinig misgaan bij de opslag: de microbio-
logie staat stop. “Er kan hoogstens een beetje 
verkleuring optreden, maar dat blijft binnen de 
grenzen.”

Slurpers
Een vak apart, waar ook het laboratorium een 
belangrijke rol in speelt, is het maken van blends 

uit verschillende partijen. “Voor 
ieder appelsapconcentraat zijn er 
klantspecifieke eisen die zijn vast-
gelegd in de receptuur. Dat bevat 
bijvoorbeeld de verhouding tussen 
Pools en Hongaars concentraat, van 
bepaalde oogstmaanden, soorten 
appels, natuurlijke aroma’s die je 
toevoegt. Maar in de praktijk zien 
we dat de smaakreceptuur een 
dynamisch proces is. Je kunt niet 
altijd zeggen ik pak zoveel Poolse, 
zoveel Hongaarse, en dan is het 
goed. Je kunt de natuur niet sturen 
op smaak. Je moet blijven meten 
en proeven. Ook dat proeven wordt 
gedaan door onze laboratorium-
medewerkers, Patrick Jennes en 
Michel van Zelst, de twee slurpers. 
Patrick is al vanaf de start van het 
bedrijf, in 1991, bij ons werkzaam 

Meest opvallend in het nieuw ingerichte laboratorium is de eilandopstelling, waardoor je ten opzichte van de vorige opstelling met een schiereiland kortere looppaden hebt, efficiënter je 

werk kunt doen.

LABORATORIUMINRICHTING
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■

en is de Joop Braakhekke van onze keuken! Hij is 
wat smaak betreft gepokt en gemazeld en weet 
precies wat er op de markt te krijgen is”, vertelt 
Harald Havertz.

Lab met uitstraling
Ook bij het samen met de klant ontwikkelen van 
nieuwe producten (van single blends tot multi-
dranken en smoothies) staat het lab centraal. 
“Alles wordt in het lab uitgedokterd, geproefd 
en gekeurd. Je komt hierbij een aardig eind op 
weg door te meten, bepaalde parameters als 
suikergehalte en zuurgraad in getalletjes uit te 
drukken. Maar de smaakbeleving geeft vaak 
net dat beetje fine-tuning dat je nodig hebt om 
een echt smaakvol product te maken. Aan ons is 
dan de uitdaging om een constante kwaliteit te 
garanderen bij productie.”
Het laboratorium is ook de plek waar vaak klan-
ten op bezoek komen die hun monsters meene-
men om te laten onderzoeken, te verbeteren. 
“Het is voor ons dus heel belangrijk dat het 
laboratorium een professionele uitstraling heeft, 
dat het er netjes en schoon is. Onlangs hebben 
we daar een belangrijke stap in gezet door het 
laboratorium opnieuw in te richten en te laten 
voorzien van nieuw meubilair. Hiervoor hebben 
we Köttermann ingeschakeld, die in 1991 ook al 
de inrichting heeft verzorgd. We waren op zoek 
naar een professionele uitstraling die verder gaat 
dan de vaak wat schoolse basisopstelling van an-
dere leveranciers. Köttermann reageerde snel op 
ons telefoontje en schotelde ons een mooi plaatje 
voor met een moderne kleurstelling. Ik denk dat 
zo’n zestig procent van de inrichting hetzelfde 
is gebleven en veertig procent is gefinetuned 
naar aanleiding van onze wensen en ervaringen. 
Meest opvallend is de eilandopstelling, waardoor 
je ten opzichte van de vorige opstelling met een 
schiereiland kortere looppaden hebt, efficiënter 
je werk kunt doen. Ook oogt alles een stuk rusti-
ger, niet in de laatste plaats omdat we veel meer 
bergruimte hebben laten maken. We hebben 
nogal wat artikelen die volumineus zijn en die je 
op voorraad moet houden. Als je daar geen berg-
ruimte voor hebt, komt dat in het zicht en oogt 
het rommelig. Nu zit dat allemaal netjes achter 
deurtjes. Wat het ook echt afmaakt zijn func-
tionele aanpassingen. Bijvoorbeeld op de plek 
waar we veel met sappen werken is een glazen 
tafelblad voorzien. Omdat we daar ook optisch 

de kleur van de concentraten beoordelen, hebben 
we de tafel en de achterwand wit laten maken en 
extra verlichting laten toevoegen, zodat je dat 
nauwkeurige werkje optimaal kunt uitvoeren.”
Harald Havertz was ook positief verrast door 
de stand van de techniek met betrekking tot de 
zuurkasten. “Ten opzichte van 24 jaar geleden is 
die enorm verbeterd; er zitten functionaliteiten 
op waar we nog nooit van hadden gehoord!”

Nog meer investeren
Bij de oplevering van het gerenoveerde labora-
torium waren de reacties zeer positief: een hele 
verademing, het oogt groter, flitsende kleurstel-
ling. Er was echter één grote teleurstelling: de 
oude apparatuur dissoneerde enorm met het 
meubilair. “We hadden bijvoorbeeld heel voor-
zichtig de HPLC-opstelling afgebouwd en weer 
teruggezet. Maar de kleuren en de looks, dat 
ging helemaal mis! Op de WOTS, waar ik toch 
moest zijn om nog wat zaken met Köttermann te 
bespreken, heb ik een paar stands verderop met-
een maar een nieuwe besteld. Een noodzakelijke 
impulsaankoop laten we maar zeggen!”, lacht 
Harald Havertz.

Wat andere investeringen betreft 
is hij overigens een stuk behoedza-
mer. Zo zal de nieuw geplande hal 
in eerste instantie worden gebruikt 
voor droge opslag, ongeconditio-
neerd. Maar de hal is wel al voor-
bereid om snel als koel- of vrieshal 
te kunnen fungeren. “Ons succes is 
mede bepaald doordat we ons snel 
kunnen aanpassen aan de wisselen-
de behoeften van de markt. Daarbij 
zijn we als dienstverlener ook nog 
eens afhankelijk van de oogsten. 
Het snel kunnen aanpassen van je 
processen, flexibel zijn is een must 
voor alle onderdelen binnen ons 
bedrijf, niet in de laatste plaats het 
laboratorium.”

Köttermann 
www.kottermann.com

Vriesveem-De Berg
www.vriesveem-deberg.nl

Analist Michel van Zelst werkt in het gedeelte dat speciaal is aangepast voor het werken met sappen (het tafelblad is 

voorzien van een glasplaat) en het optisch beoordelen van de kleur van de concentraten (tafel en de achterwand zijn in wit 

uitgevoerd en extra verlichting is toegevoegd).
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Zuurkast met USB-poort
De laatste innovaties op het TouchTronic bedieningspaneel zoals de Köttermann Exploris 
AirMonitor, hebben geïntegreerde dataregistratie die technische specialisten inzicht 
geven in alle storingen tijdens het gebruik. Standaard worden datum en tijd geregi-
streerd bij elke storing die automatisch worden opgeslagen. De gebruiker kan operati-
onele parameters via de USB-poort exporteren en per e-mail aan de leverancier sturen. 
De gebruiker ontvangt de gecorrigeerde parameters via e-mail en kan wederom via de 
USB-poort de zuurkastbesturing updaten door de gegevens te importeren.
Ook voor de meer traditionele gebruikers is het intuïtieve TouchTronic bedienpaneel 
van waarde, alleen al door een overzicht te bieden van veilig functioneren. Zo kan het 
schuifraam via een kleine open- of sluitbeweging geopend of gesloten worden, terwijl 
het op dat moment afgezogen luchtvolume exact en realtime wordt weergegeven op 
het bedienpaneel.

Köttermann Laboratoriuminrichting
www.kottermann.com

systemlabor.nl@kottermann.com

Test- en meetinstrumenten voor lab en proces
Metrohm Applikon introduceert onder de merknaam Digi-Sense een com-
plete range instrumenten voor het laboratorium en bij productie. Er zijn 
meters voor het meten van onder andere vocht, luchtvochtigheid, tem-
peratuur, infrarood licht, luchtsnelheid, toerental, druk en geluid. Nieuw 
is ook de borescope, het equivalent van de endoscoop die in het lichaam 
wordt gebruikt, voorzien van een flexibele fiber om op moeilijk toeganke-
lijke plaatsen een foto of video te maken.
Elke meter is gekalibreerd en wordt standaard geleverd met een NIST/
ISO17025 compliant certificaat. Hiermee alleen al onderscheidt Digi-
Sense zich ten opzichte van veel andere merken. De meters zijn bovendien 
aantrekkelijk geprijsd en zonder twijfel een welkome aanvulling op menige 
afdeling om antwoord 
te geven op vragen als: 
werkt de afzuigkap 
goed?, is het niet te 
warm?, hoe vochtig is 
het in die kast?, hoeveel 
stralingswarmte is 
er?, is er niet te veel 
geluid?, is het licht niet 
te fel? 

Metrohm Applikon
www.metrohm.nl

info@metrohm.nl

Pipetteren 
van lastige 
vloeistoffen
Gilson introduceert de Microman E voor 
het ergonomisch pipetteren van probleem-
vloeistoffen. Een comfortabele vingerhaak 
zorgt voor maximale ergonomie. De pipet 
levert grootse prestaties bij het pipetteren 
van lastige vloeistoffen en werkt daarbij 
even gemakkelijk en comfortabel als een 
reguliere Pipetman. Niet in de laatste plaats 
door Quicksnap, een unieke, gepatenteerde 
functie die de tip makkelijk op de Microman 
E plaatst.

Gilson promoot de nieuwe Microman E 
vanaf 1 januari 2015: koop de Microman 
E en krijg de  tweede tegen 50 procent 
korting. Neem snel contact op voor een 
demonstratie.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com
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MALDI-TOF geeft boost aan 
preventie van infecties

Het Medisch Microbiologisch Laboratorium van het Groene Hart Zieken-
huis in Gouda heeft sinds kort een MALDI-TOF massaspectrometer in 
gebruik. Met behulp van dit instrument hebben de microbiologen 
veel sneller zekerheid over de identiteit van bacteriële en parasi-
taire ziekteverwekkers. Arts-microbioloog Radjin Steingrover plaatst 
deze technologie in het perspectief van de verdere modernisering van het 
laboratorium.

E
en taxi regelen via de app van Uber, een 
kamer boeken via Airbnb. ‘Disruptive 
technologies’ worden ze genoemd omdat 
ze hele bestaande systemen op hun kop 

zetten, met vaak negatieve gevolgen voor de 
‘gevestigde orde’. Met een beetje fantasie zou 
je MALDI-TOF (‘matrix assisted laser desorption/
ionization time of flight’) massaspectrometrie 
ook ‘disruptive’ kunnen noemen, zeker voor de 
microbiologie waar determinatietechnieken van 
soms wel een eeuw oud radicaal overboord kun-
nen worden gezet. Verschil met de taxi-app en 
de hotel-site is echter dat de gevestigde orde, de 
microbiologisch analisten, de techniek omarmen.
Deze ervaring heeft arts-microbioloog Radjin 
Steingrover al enkele keren meegemaakt. Tijdens 
zijn opleiding aan het VU Medisch Centrum bij 
twee verschillende laboratoria en nu bij het mi-
crobiologisch laboratorium van het Groene Hart 
Ziekenhuis, waar hij sinds een jaar werkzaam is 
als arts-microbioloog. “Voor een techniek die 

totaal los staat van wat je gewend bent, gaat de 
implementatie verrassend gemakkelijk; mensen 
pakken het snel op, werken er zo mee. Jong, 
oud, ervaren, onervaren, het maakt niet uit. Na 
introductie werkt het zo gemakkelijk dat het een 
aanzuigende werking heeft; de analisten willen 
dit heel graag doen omdat de manier van werken 
en resultaten zo eenduidig zijn.”

Obligaat
De vraag waarom het laboratorium de Bruker 
MALDI-TOF heeft aangeschaft wuift Radjin 
Steingrover lachend weg. “Je kunt beter vragen 
waarom we het instrument nog niet hadden 
aangeschaft! De techniek is goedkoper en sneller 
dan welke vergelijkbare techniek dan ook. De 
reden dat het bij ons wat langer heeft geduurd 
heeft alles te maken met het loskomen van 
het benodigde investeringsbudget. Zodra dit 
was geregeld hebben we direct de leveranciers 
benaderd. De keuze is op Bruker gevallen om ver-

schillende redenen. Ten eerste het 
formaat van de machine. We zijn 
met 25 medewerkers een klein lab, 
dus een relatief klein apparaat past 
gewoon beter. Verder zien we bij de 
Microflex meer mogelijkheden in de 
software, ook qua innovatie binnen 
onze diagnostiek. Determinatie is 
één ding, maar wij zien graag uit-
breiding naar infectiepreventie, dat 
je stammen aan elkaar kunt linken. 
Dat kun je met deze software al 
doen. En als laatste constateren we 
dat Bruker voorop loopt in het ont-
wikkelen van snelle methoden om 
bijvoorbeeld direct uit bloedkweken 
informatie te halen.”

Moderniseren
De investering van de MALDI-TOF 
staat niet op zichzelf, maar past in 
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een modernisering van het instru-
mentenpark die ook de moleculaire 
diagnostiek een flinke impuls moet 
geven, met name PCR-apparatuur. 
“Hiermee richten we ons als eerste 
op klinisch gerichte ‘on demand’ 
PCR’s, die we zoveel mogelijk in de 
routine willen handhaven. Ze lopen 
dus niet apart, maar zijn direct 
aansluitend aan de inzet, of dat nu 
bacteriologisch of parasitair is. PCR 
is ten opzichte van het traditionele 

aankweken en identificeren enkele dagen sneller, 
zodat je ook sneller een uitspraak kunt doen over 
de mogelijke aanwezigheid van bepaalde ziekte-
verwekkers. We richten ons met deze techniek 
vooralsnog op MRSA detectie, in het kader van 
het infectiepreventiebeleid van het ziekenhuis 
rond MRSA. Als er na incubatie een vermoeden 
is van MRSA-besmetting is, zal de betreffende 
patiënt gedurende de tijd van de kweek direct in 
strikte isolatie worden opgenomen in afwach-
ting van de definitieve uitslag. Met een uitslag 
binnen 24 uur (wat bij gebruik van PCR zeker het 

geval is) mag je de patiënt in minder beperkende 
omstandigheden opnemen, de zogenaamde 
contactisolatie. Dat is voor patiënt en verpleging 
een stuk comfortabeler. Is de PCR niet eenduidig 
negatief, dan moet de patiënt alsnog in strikte 
isolatie, maar deze screeningen pakken in een 
groot deel van de gevallen negatief uit, dus dat 
bespaart een hoop mensen onterechte isolatie. 
Het toeval wil dat het PCR-apparaat er amper 
stond of we hadden en kleine MRSA-uitbraak. 
Dat konden we mede dankzij deze moleculaire 
techniek ook daadwerkelijk snel oplossen.”

Radjin Steingrover bij de Microflex MALDI-TOF massaspectrometer van Bruker die onlangs door Medisch Microbiologisch Laboratorium van het Groene Hart Ziekenhuis is aangeschaft.

➞
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Snel duidelijkheid
Snelheid is ook de kracht van MALDI-TOF, maar 
extra voordeel ten opzichte van PCR is dat het 
een universele detectietechniek is. De laser 
ioniseert de op een monsterplaatje uitgestreken 
bacterie-, gist- of schimmelstam, waarbij eiwit-
fragmenten van verschillende massa ontstaan 
die via de time of flight buis een piekenpatroon 
opleveren dat specifiek is voor het betreffende 
micro-organisme. Door softwarematige verge-
lijking met een bibliotheek van referentiespectra 
kan je zo binnen een paar minuten een identi-
ficatie genereren op genus en species. “Je gaat 
hier dus anders te werk dan bij PCR, waarbij je 
per species een specifieke test moet doen. De 
PCR-test is van begin tot eind wel sneller omdat 
je tijd wint in het kweekproces (dat doet de 
thermische cycler met de specifieke stukjes DNA), 
maar je kunt dan alleen dat ene micro-organisme 
aantonen waarnaar je op zoek bent. Met MALDI-
TOF zit de tijdwinst bij de identificatie. De hele 
uitwerkroutine, van een hele reeks traditionele 
kweektechnieken tot het kijken naar specifieke 
biochemische omzettingen, zetten we overboord. 
Na tenminste één overnacht incubatie hebben 
we nu nog ongeveer een uur nodig voor een 
determinatie. De procedure zelf is heel snel; als 
alles klaar is en je schuift het in de machine, dan 
is het een kwestie van enkele minuten. Maar er is 
ook tijd nodig voor het materiaal voorbewerken, 

het spotje maken, drogen. Het scheelt niet alleen 
veel handmatig werk, maar is voor de analist 
ook een stuk bevredigender. In plaats dat je de 
volgende dag moet kijken of iets gelukt is, krijg 
je dezelfde dag al feedback over wat er aan de 
hand is”, vertelt Radjin Steingrover.

Lean werken
Met het veranderen van de uitwerkroutine zullen 
ook de taken van de analisten wijzigen. Op dit 
moment zijn in het op enkele honderden meters 
afstand van het ziekenhuis gelegen laboratorium 
de analisten gegroepeerd in bacteriologie en 
parasitologie (een aantal sero-analisten doet in 
de seroroostering ook bepalingen voor klini-
sche chemie in het ziekenhuis). “We hebben de 
workflow zo lean mogelijk gemaakt, dus dat 
loopt ruimtelijk wel een beetje door elkaar. Het 
inzetten van de kweken voor bacteriologie is wel 
gegroepeerd: urine, feces, bloed. Daar zal weinig 
in veranderen. Maar waar nu nog het gros van 
de analisten heel zorgvuldig met de traditionele 
methoden de uitgewerkte isolaten beoordeelt, 
zal dat met de MALDI-TOF nog worden gedaan 
door één, hoogstens twee analisten.”
Met betrekking tot de tijd die vrijkomt in de 
routine heeft Radjin Steingrover wel een bestem-
ming: “Er is werk genoeg te doen. Zo kunnen 
we nu meer aandacht besteden aan complexere 
zaken, zoals kwaliteit. Het voldoen aan de CCKL- 

en ISO-normeringen brengt bijvoor-
beeld veel werk met zich mee, waar 
je nu de capaciteit voor beschikbaar 
hebt.”
Ook is het streven om, zodra de 
PCR en MALDI-TOF zijn geïmple-
menteerd en soepel lopen, het 
lean werken verder op te pakken. 
“Er is altijd wel iets te winnen met 
lean. Met de nieuwe routine zal je 
bijvoorbeeld ook weer een analyse 
van de looppadpatronen maken. 
Uit die spaghettiplots haal je altijd 
wel verbeterpunten die leiden tot 
een efficiëntere manier van werken. 
Het lean werken heeft ook alles te 
maken met kwaliteitsverbetering. 
Hoe simpeler en eenduidiger de 
werkwijze, hoe minder fouten. Wat 
dat betreft is MALDI-TOF een leane 
techniek bij uitstek!”

Bruker Nederland
www.bruker.nl

Groene Hart Ziekenhuis
www.ghz.nl

Het laboratorium van medische microbiologie is gevestigd in een apart gebouw, op enkele honderden meters afstand van 

het ziekenhuis.

“Je kunt beter vragen waarom 
we de MALDI-TOF nog niet 
hadden aangeschaft!”



 
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  

We‘ve got the analytical 
technologies to deliver great 
results 

 LC-MS
 GC-MS
 MALDI-MS
 FT-MS

Contact us for more details 
and a system demonstration! 
www.bruker.com/ms

Committed to 
Your Success

GC/LC/MS-Systems
Innovation with Integrity

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

Flash-chromatografie en 
preparatieve HPLC

De combinatie van flash-chromato-
grafie en preparatieve HPLC biedt 
voor elke scheiding de juiste oplos-
sing. De belangrijkste voordelen 
van PrepChrom C-700:
•  Modulair gestructureerd chro-

matografiesysteem dat vrij kan 
worden geconfigureerd.

•  Zowel flash als preparatieve 
HPLC.

•  Eenvoudig bedieningsconcept.
•  Vloeibare en vaste monsterintro-

ductie.
•  Snelle en reproduceerbare 

scheiding, ook voor complexe 
mengsels.

•  UV- en ELS-detectie.

Klanten genieten tot 30 novem-
ber 2015 van extra voordeel bij 
de aankoop van een chromatogra-
fiesysteem:
•  Tot 10 % korting op de normale 

catalogusprijs.
•  Extra vouchers ter waarde van maximaal 3.000 euro (afhan-

kelijk van configuratie).

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl/chromatography

Kwikmeting met amalgamatie

Analytik Jena biedt met de Mercur een volautomatische 
atoomfluorescentie analyzer op basis van koude damp tech-
niek voor meting van kwik in het sub-ppt tot midden-ppb 
bereik, inclusief goud amalgamatie. Deze kwikanalyzer is 
zonder meer indrukwekkend en uniek in prestatie. Naast een 

groot lineair meetbereik 
waarborgt het op-
tisch concept van deze 
analyzer een extreme 
gevoeligheid.
Beun-De Ronde biedt 
een model aan voor 
de speciale prijs van 
€ 9.975 (exclusief 
BTW).

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ap.nl

50% korting op HALO 2 Kolommen

Da Vinci Laboratory 
Solutions biedt met de 
HALO 2 kolommen een 
nieuw assortiment aan 
van Advanced Materi-
als Technology (AMT). 
AMT richt zich op de 
ontwikkeling, productie 
en marketing van in-
novatieve chromatogra-
fische producten voor 
scheidingstoepassingen, 
zoals de HALO 2.7, 
HALO 5, HALO BioClass 
en nu ook de HALO 2 
kolommen.
Dankzij de speciale HALO 2 fused-core deeltjes zijn de nadelen 
van bestaande sub-2 micron UHPLC kolommen verholpen 
en bieden de HALO 2 kolommen een hogere efficiëntie, een 
verbeterde werking, een snellere en hogere resolutie. Maak 
voordelig kennis en profiteer van de korting die Da Vinci u 
biedt: 50 % korting op HALO 2 kolommen en 25% korting op 
HALO 2.7, HALO 5 en HALO Bioclass kolommen. 
Vraag een offerte aan bij de afdeling Supplies via 010-258 
1878 of per e-mail: supplies@davinci-ls.com. De actie is 
geldig tot 16 december 2014. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Van ruilen 
komt niet altijd huilen!
Heb je op je 
lab nog oude, 
defecte pipetten 
liggen? Gilson 
biedt tot 31 
december 2014 
de mogelijkheid 
deze pipetten 
in te ruilen voor 
een gloednieuwe Pipetman, tegen een kor-
ting van 35 %! Dus ga op zoek naar pipetten 
die je niet meer gebruikt of defect zijn en 
start het nieuwe jaar met nieuwe pipetten.

Gilson International
sales-nl@gilson.com
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Panasonic eindejaars opruiming
Uit een grote hoeveelheid 
showroom-, leen- en demo-
apparaten kan Panasonic 
een groot aantal modellen 
voor een zeer gunstige prijs 
aanbieden aan de vaste 
LabVision lezers. Sommige 
apparaten hebben lichte ge-
bruiksschade maar geen en-
kele schade is van invloed op 
de juiste werking. Panasonic 
levert deze apparaten dan 
ook met volledige garantie  
en met een speciale korting 
op de listprijs.
Informeer snel naar de 
speciale actieprijs en bestel 
de gewenste apparaten snel. 
We reserveren niets (met 

uitzondering van de apparaten die nu nog verhuurd worden) 
en op is op.

Panasonic Biomedical Sales
biomedical.nl@eu.panasonic.com

Chemoluminescentie detectiesysteem

De Alliance Mini is een compact detectiesysteem specifiek 
voor western blots. 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 doorge-
geven. Dit, in combinatie met vier vaste trayposities en een 
meer dan uitstekende koeling zorgt voor zeer goede opnames 
van western blots. De camera wordt manueel bediend en de 
resolutie van de 1,1 inch sensor type Kodak KAI-4021M is 4,2 

megapixels. (Alliance 
Mini-4).
Inclusief licentie-
vrije software is dit 
systeem tijdelijk bij-
zonder laag geprijsd: 
€ 9.960 (exclusief 
BTW). Als dit geen 
mooie gelegenheid 
is om te kunnen be-
sparen op dure film 
en chemicaliën...

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ls.nl

Starten met korting

‘Profiteer van Gilson’s pipetteerkracht in één set’:
•  Pipetman G starterkit; P20G/P200G/P1000G.
•  Pipetman Neo starterkit.
•  Pipetman Classic starterkit.
•  Micro Volume kit.
•  Complete set pipetten inclusief tips en accessoires.
Pipetman starterkits bieden een eersteklas pipetteercomfort 
met de robuustheid en accuratesse, zoals u van Pipetman 
gewend bent. Ze bieden u een geweldige besparing op de aan-
schaf van nieuwe pipetten. Tevens is het de meest eenvoudige 
manier om een compleet nieuwe set pipetten en accessoires te 
bemachtigen.
Gilson biedt tot 31 januari 2015 een korting van 25 % op 
de starterkits en geeft tevens de Gilson mascotte MAX 
cadeau! Check de advertentie in deze LabVision.

Gilson International
sales-nl@gilson.com

Type Model
Incubator MCO-19AIC
2 x koelvriescombinatie MLR-215F
1 x koelvriescombinatie MLR-414F
-80 kastvriezer MDF-U33V
1 x -80 kastvriezer MDF- U700VX
3 x -30 kastvriezer MDF-U334-PE
1 x -30 kastvriezer MDF-U537
2 x -30 kastvriezer MDF-U5312
3 x -30 kastvriezer MDF-U731M
-30 kistvriezer MDF-436
Autoclaaf MLS-3781
-40 kastvriezer MDF-5412
2 x Liebherr koelkast LKUv1610



Your Power for Health

www.gbo.com/bioscience

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

Greiner Bio-One BVBA/SPRL   
Leuvensesteenweg   248D      1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 4610910   Fax: +32 2 4610905  e-mail: info@be.gbo.com

 Besparing tot wel 30% van de ruimte door  
 lage schroefdoppen

  Robuuste 2D code

 Geen verdamping dankzij schroefdop met  
 siliconen afdichting

 Ook bij langdurige opslag praktisch geen  
 verlies van monster

Innovatieve oplossing voor  Biobanking
µCryo.s™ Biobank buizen van Greiner Bio-One
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Verder dan Verder hoeft u niet te 
zoeken

Verder Scientific biedt de volgende appara-
ten aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen:
•  Tweedehands (demo) Camsizer in zeer 

goede staat.
•  Ongebruikte Carbolite CWF12/5 kamer-

oven, 5 liter, 1200 °C met temperatuurcon-
troller type 301.

•  Carbolite buisoven MTF10/15/130 met 
verwarmde lengte van 130 mm voor buis-
diameters tot 15 mm, 1000 °C.

Verder Scientific
www.verder-scientific.com

Laboratorium microcentrifuge

De handige en compacte Salm en Kipp Centrifuge X-4001 
heeft een vaste hoge snelheid van 7.000 rpm en is ideaal 
voor microfiltratie en snelle ‘spin-downs’ in micro-vials en 
PCR-strips. En niet onbelangrijk, de prijs is extra aantrekkelijk: 
€ 129, inclusief rotor voor 8 x 1,5/2,0 ml vials, rotor voor 
2 x 8 PCR-strip en adapters voor 0,5 ml en 0,2 ml vials. De 
prijs is exclusief BTW en verwijderingsbijdrage.
Er zijn vier kleuren beschikbaar:
•  Art.nr. SK910231410263 (blauw)
•  Art.nr. SK910241410263 (groen)
•  Art.nr. SK910251410263 (roze)
•  Art.nr. SK910261410263 (geel)

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Tafelcentrifuge 

De krachtige Sigma 4-5L is speciaal ontworpen voor uitzwaai-
rotoren en snelheden tot 4.700 rpm. Een showmodel uit 2013 
van deze tafelcentrifuge (artikelnummer: SI1040590) wordt u 
aangeboden inclusief:
•  Viervoudige uitzwaairotor.

•  Adapters voor 76 
buizen van 9-15 ml 
en monovettes van 
9-10 ml.

•  Drie maanden 
garantie.

Speciale prijs: 
€ 6.165 (exclusief 
BTW en verwijde-
ringsbijdrage).

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Uitstekende analyzer

De 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 injectiemethode is 
het systeem onderhoudsarm en zeer geschikt voor monsters 
met deeltjes. Het is mogelijk om TC, TOC(diff), TIC, NPOC en 
TNb te bepalen. Bij de bepaling van NPOC kan het monster 
automatisch worden aangezuurd en gepurged. Het systeem is 
voorzien van een compacte autosampler met 60 posities voor 
8ml vials.
U kunt dit systeem tijdelijk erg voordelig aanschaffen voor 
een speciale prijs van € 19.690 (exclusief BTW).

Beun-De Ronde
www.beunderonde-ap.nl
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Pipetteren 
een vak apart

Een veel gehoorde klacht van lab-
managers is dat vooral nieuwe, 
maar ook ervaren mensen op de 
werkvloer problemen hebben met 
pipetteren. Daar brengt Gilson al 
jaren met succes verbetering in door 
het organiseren van de ‘pipetteer 
optimalisatie training’. Deze cursus 
heeft de volgende onderwerpen:
•  De werking van de pipet.
•  Welke pipet voor welke applicatie.
•  Hoe op een juiste manier de pipet 

gebruiken. Voorkom RSI-gerela-
teerde klachten.

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

In deze korte cursus wordt aan-
dacht besteed aan alle aspecten die 
invloed hebben op het  accuraat en 
precies werken met pipetten. Na 
het volgen van de cursus kunnen 
de deelnemers een betere inschat-
ting maken van welke techniek ze 
bij verschillende applicaties moeten  
toepassen.
Deze cursus wordt bij u op de 
werkvloer gegeven of op het Gilson 
RvA-gecertificeerde Service Center 
in Den Haag. Vraag naar het cursus-
programma en aanvraagformulier.

sales-nl@gilson.com

Levensmiddelenmicro-
biologie & -hygiëne
De zesdaagse cursus levensmid-
delenmicrobiologie en -hygiëne is 
bestemd voor mensen die werkzaam 
zijn in de levensmiddelenindustrie, 
controlerende instanties, advise-
rende bedrijven en aanverwante 
bedrijfstakken (waaronder farma-
ceutische industrie). De volgende 
onderwerpen komen aan de orde:
•  Indeling en groei van micro-orga-

nismen.
•  Voedselinfecties en -vergiftigingen 

(behandeling pathogenen).
•  Bederf van levensmiddelen.

•  GMP en HACCP.
•  Conserveren van levensmiddelen.
•  Reiniging en desinfectie.
•  De Warenwet.
Deze cursus is opgezet in januari 1987 als de 
EFFI-cursus. Na 56 cursussen hebben 940 per-
sonen de cursus gevolgd. Het maximum aantal 
deelnemers bedraagt 20 personen. De eerstvol-
gende cursus start in februari 2015. De data zijn: 
3, 10 en 24 februari, 3, 17 en 31 maart. De prijs 
van de voorjaarscursus in 2015 bedraagt € 1.425 
(excl. BTW).

www.fimm.nl

Laborama 2015
De zestiende editie van de Laborama , in hal 1 en 
2 van Brussels Kart Expo, Groot-Bijgaarden, zal 
plaatsvinden op 19 en 20 maart 2015. Bezoekers 
kunnen zich vanaf 5 januari 2015 voorregistre-
ren.
De vorige editie van de Laborama trok 1.942 
laboratoriumprofessionals die afkwamen op de 
noviteiten van 125 exposanten.

www.laborama.be

LabAutomation 2015

De voorbereidingen voor LabAutomation 2015 
zijn in volle gang. De eerste exposanten, waar-
onder  Da Vinci Laboratory Solutions en Gilson 
International, hebben zich al aangemeld. Het 
programma zal, zoals bij voorgaande edities, be-
staan uit een hardware en software track. Tijdens 
de lezingen zullen de sprekers focus gegeven aan 
vier fases, namelijk: aanschaf, implementatie, 
interfacing en dataverwerking. Door deze opzet 
wordt er informatie gegeven over de nieuwste 
innovaties op het gebied van laboratorium auto-
matisering.
LabAutomation 2015 vindt plaats op 31 maart in 
het Congrescentrum Brabanthallen  in Den Bosch.

www.fhi-labautomation.nl

Lab voor dummies

Op woensdag 11 februari 2015 
organiseert FHI bij ROC Midden 
Nederland in Utrecht de workshop 
‘laboratorium technologie voor 
dummies’. De insteek van deze 
workshop is praktisch en bedoeld 
om kennis te maken met verschil-
lende technieken die in laboratoria 
worden gebruikt. Na een korte in-
troductie gaan deelnemers zelf aan 
de slag in een echt laboratorium. 
Door deze workshop leren ze diverse 
termen, technieken en apparaten 
enigszins te begrijpen, zodat ze in 
de toekomst in staat zijn een meer 
actieve rol te spelen bij gesprekken 
binnen en buiten hun organisatie.
Potentiële deelnemers zijn iedereen 
die zakelijk te maken heeft met 
verkoop en levering aan laboratoria, 
maar zelf niet zijn opgeleid in deze 
discipline. Te denken valt aan mede-
werkers binnendienst, administra-
tie, secretarieel, receptie, magazijn, 
staffunctionarissen, boekhouding, 
HRM en communicatie. Er zijn vier 
workshops:
•  Klinische chemie/hematologie: 

bloedonderzoek, met bloedcellen 
tellen en bekijken en beoordelen 
diff.

•  Chemie: analytische chemie op 
basis van chromatografie met pa-
pierchromatografie van snoepjes 
en pH-meting van huishoud- en 
levensmiddelen.

•  Microbiologie: voedingsmiddelen-
microbiologie met het maken van 
een gram-preparaat, API aflezen 
en code bepalen en bacterie iden-
tificeren.

•  Moleculaire biologie: DNA-
onderzoek met het maken van een 
elektroforese gel en die runnen, 
monsters pipetteren en DNA isole-
ren uit een kiwi.

Deelname voor FHI-lidbedrijven kost 
€ 225; anderen betalen € 345.

www.fhi.nl



Wij zien
nieuwe kansen
en hebben daar
JOU voor nodig!

Heb je een chemie - of bio achtergrond op HBO niveau 
en heb je interesse in:

•     SALES
•     SUPPORT
•     SERVICE

Stuur dan je CV naar Dhr. Corné Reuvers, c.reuvers@beunderonde.nl

Magneetroerders 
X-1001, X-1010 & X-1250

Microcentrifuge
X-4001

Vortexmenger
X-3010

Rollenbank 
X-3310

Bovenroerder 
X-3250

X-pert in laboratoriumapparatuur

SALM EN KIPP BV
+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl 
www.salmenkipp.nl 

Sinds 1898Onze private label apparatuur, 
                                             het neusje van de Salm

Naamloos-77   24 14-11-14   10:19



la
b

visio
n

  
JA

A
R

G
A

N
G

 8
  |  #

3
  |  N

O
V

E
M

B
E

R
 2

0
1

4
  |  W

W
W

.LA
B

V
ISIO

N
.N

L

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

labvision

JA
A

R
G

A
N

G
 8

  |
  #

3 
 | 

 N
O

V
E

M
B

E
R

 2
01

4 
 | 

W
W

W
.L

A
B

V
IS

IO
N

.N
L

K
E

N
N

ISP
LA

T
FO

R
M

 V
O

O
R

 LA
B

O
R

A
TO

R
IA

Aquon 
heeft hobbel van fusie genomen

STANDAARDEN
“Gecertificeerde standaarden, 
iets anders willen we niet meer”

MALDI_TOF
MALDI-TOF geeft boost  
aan preventie van infecties

LABORATORIUMINRICHTING
Lab is het visitekaartje 
van Vriesveem-De Berg

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

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

Naamloos-77   22 14-11-14   10:19


	LV24_003-005
	LV24_006-006
	LV24_007-007
	LV24_008-008
	LV24_009-009
	LV24_010-013
	LV24_014-014
	LV24_015-015
	LV24_016-019
	LV24_020-020
	LV24_021-021
	LV24_022-025
	LV24_026-026
	LV24_027-029
	LV24_030-033
	LV24_034-034
	LV24_035-035
	LV24_036-039
	LV24_040-040
	LV24_041-041
	LV24_042-044
	LV24_045-045
	LV24_046-047
	LV24_048-048
	LV24_049-049
	LV24_050-050
	LV24_omslag-los



