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Laboratoria waarop je trots op mag zijn
Nieuwbouw van laboratoria stelt tegenwoordig heel wat meer voor dan het
maken van saaie, hokkerige laboratoria
die tot helemaal niet zo lang geleden de
norm waren. Tegenwoordig mag je trots
zijn op je werkplek, die iets mag uitstralen.
Veel nieuwbouw (en dus ook trots) vind
je in de verhalen in deze LabVision. Allereerst bij KWR in Nieuwegein. Het begin
dit jaar opgeleverde kantoor- en vooral
laboratoriumgebouw ademt de sfeer van
die tweelingbroeders Das-achtige plaatjes
van de toekomst. Een gebouw dat één is
met de omgeving. Die omgeving is nu
nog een kale vlakte omdat ze nog bezig
zijn met de sloop van het oude gebouw,
er pal naast. Maar kijk maar eens op
www.kwrwater.nl, naar de schetsen
van de architect van het gebouw in het
volwassen groen: een paradijs! Dat paradijselijke merk je nu al aan de sfeer die
er hangt. Alles lijkt heel natuurlijk te
verlopen, evenwichtig, rustig. Als je op de
cascade zit –de in het oog springende centrale trap en tevens ontmoetingsplek–,
en je sluit even de ogen is het, met een
kabbelend trapstroompje en het geroezemoes van stemmen op de achtergrond,
net alsof je op vakantie bent...
Vakantie, ik kan mij goed voorstellen dat
er al menig lezer naar snakt. Dat snakken
doen ze in Amsterdam al een tijdje, met
name de analytisch-chemici van de VU
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die reikhalzend uitzien naar het nieuwe
gebouw, dat op een paar honderd meter
afstand van het legendarische W&N gebouw wordt afgebouwd. Hier iets meer
pracht en praal dan in Nieuwegein (maar
wat wil je, zo dicht bij Zuid-As), maar
ook een stuk magie door het bij elkaar
zetten van onderzoeksgroepen buiten de
geëigende structuur van universiteit en
faculteit om. Het zal mij niet verbazen als
er door de krachten die daar vrij gaan komen regelmatig UFO-achtige meldingen
zullen worden gedaan van onverklaarbare verschijnselen.
Tot slot een gebouw –het Huygens gebouw in Nijmegen –dat er al acht jaar
staat, maar dat ik nog steeds met nieuwbouw associeer. Dat zal ongetwijfeld te
maken hebben met het contrast met wat
er eerst was, in een ver verleden toen ik
er nog college liep. Maar ook met de unieke sfeer die er ‘zoomt’, van jeugd, kansen,
toekomst en succes. In zo’n setting kan
dit gebouw niet oud worden. Hoogstens
te klein, want de vakgroep Microbiologie
die in één van de verhalen in deze LabVision wordt belicht, groeit letterlijk uit
haar jasje...

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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Onderzoek nanoplasticvervuiling binnenwateren gestart
Technologiestichting STW investeert in een nieuw
onderzoeksproject dat in kaart brengt hoezeer
de Nederlandse binnenwateren zijn vervuild met
extreem kleine plasticdeeltjes. In het project gaan
wetenschappers van Wageningen UR, Universiteit
Utrecht en KWR nieuwe methoden ontwikkelen
om kennis over de plasticvervuiling op te bouwen.
STW investeert 650.000 euro in het onderzoek.
Een breed consortium van onderzoekspartners
draagt 220.000 euro bij.
Met de toekenning van de financiering geeft STW groen licht
aan het onderzoeksproject, genaamd Technologies for the
Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP). Het project moet
de komende vier jaar antwoord geven op de vraag hoe je
extreem kleine plastic nanodeeltjes kunt meten, in hoeverre
Nederlandse zoetwatergebieden ermee vervuild zijn en hoe je
de schadelijkheid daarvan kunt vaststellen. Ook willen de onderzoekers rekenmodellen ontwikkelen om te voorspellen hoe
de mate van plasticvervuiling meebeweegt met de productie
van plastics.
“Wij zien een grote behoefte aan meer duidelijkheid over
plasticvervuiling”, zegt prof.dr. Bart Koelmans, die het project
gaat leiden vanuit Wageningen UR. “Veel mensen willen
weten hoe groot het probleem is, waarom plasticdeeltjes
gevaarlijk zouden kunnen zijn en of het ook in Nederland
speelt.” Samen met de onderzoeksgroep van prof.dr. Annemarie van Wezel, verbonden aan Universiteit Utrecht en KWR,
verwacht Koelmans met het TRAMP-project daar meer inzicht
in te krijgen.

Effecten voor de mens
Annemarie van Wezel: “KWR draagt met name bij aan de
meetmethode voor nanoplastic, aan begrip van gedrag/verwijdering in waterzuivering, en inzicht in humaanrelevante
effecten (met behulp van bioassay’s). We willen ook via het
bedrijfstakonderzoek (BTO) bij deze kennisontwikkeling
aansluiten en de specifieke vertaling naar de drinkwatersector
maken. Relatief nieuw is überhaupt de aandacht voor nanoplastic in zoetwater. Tot nog toe was er vooral aandacht voor
in marien milieu."

Schadelijke stoffen
Al zo’n twee decennia zien wetenschappers allerlei watergebieden, met name oceanen, vervuild raken met plastic.
De gevolgen voor het zeeleven zijn soms duidelijk zichtbaar.
Dieren raken verstrikt in plastic netten en draden, of raken
ondervoed omdat ze vooral plastic binnenkrijgen in plaats van

LV26 Actueel.indd 7

voedsel. De gevolgen van plastic nanodeeltjes, die te klein zijn
om met een standaard microscoop waar te nemen, zijn echter
grotendeels onbekend. De deeltjes ontstaan wanneer plastic in
het milieu langzaam maar zeker uiteenvalt tot steeds kleinere
stukjes. Waarschijnlijk gebeurt dat niet alleen in zeewater,
maar ook in zoetwater.
Wetenschappers vermoeden dat dergelijke nanoplastics
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een mogelijk
gevaar is dat nanoplastics zich ophopen in planten of dieren,
en uiteindelijk in onze voedselketen terechtkomen. Bovendien
kunnen nanoplastics waarschijnlijk gemakkelijk schadelijke
stoffen aan zich binden, en weer loslaten zodra ze in ons
lichaam terechtkomen.

Grote groep onderzoekspartners
Tot nu toe zijn nanoplastics alleen onderzocht in kleinschalige
studies. “TRAMP is het eerste nanoplasticsproject dat op zo’n
grote schaal te werk gaat’, zegt Koelmans. Het programma is
niet alleen omvangrijk omdat het nanoplastics zowel meetbaar als voorspelbaar wil maken. Bijzonder aan TRAMP is ook
de grote groep onderzoekspartners die, naast STW, fors in het
project investeert. De groep bestaat uit acht waterschappen,
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, STOWA, IMARES,
NVWA, RIKILT en RIWA. Gedurende het project zullen deze
partijen, samen met onderzoeksinstituut Deltares, betrokken
blijven bij het project, en uiteindelijk de uitkomsten ervan
kunnen toepassen.
TRAMP werd gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma van STW. Het Open Technologieprogramma is
een van de financieringsinstrumenten waarmee STW nieuwe
technologie met economische en maatschappelijke waarde
mogelijk maakt.
www.kwrwater.nl
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Greiner Bio-One Award 2014

die middels de commissie Science ook
de jurering verzorgt.
Voorwaarde voor
deelname is dat het
onderzoek aan een
Nederlands instituut
moet zijn gedaan.

GBO Rayon Manager
Wesley Russ overhandigt de
cheque aan winnares Arti
Ramkisoensing.

Derde ERC Advanced Grant
voor Nijmeegse microbiologen
Dr. Huub op den Camp, universitair hoofddocent Ecologische
microbiologie aan de Radboud Universiteit, ontvangt een ERC
Advanced Grant voor zijn onderzoek naar bacteriën die leven
in extreme ecosystemen. Met de subsidie gaan hij en zijn collega’s drie vulkanische bronnen in Italië onderzoeken, om de
bewoners beter in kaart te brengen en nieuwe ‘zuur-minnende’ bacteriën te vinden.
“Vulkanische bronnen zijn hotspots wat betreft de uitstoot
van broeikasgassen”, vertelt Op den Camp. “De unieke bacteriën die daar leven zijn in staat om onder extreme condities
(pH-waardes tussen 1 en 3 en temperaturen van 50 tot 100 °C)
energie te halen uit zwavel, waterstof, methaan en ammonium, verbindingen die een belangrijke rol spelen in de elementencycli op aarde. Naast inzicht in hun rol in de uitstoot
van broeikasgassen door vulkanische ecosystemen gaan we
ook op jacht naar nieuwe bacteriesoorten en enzymen, die in
de biotechnologie industrie toegepast kunnen worden.”
ERC Advanced Grants zijn beurzen van 2,5 miljoen euro, die
worden toegekend aan individuele onderzoekers. Al eerder
ontving Prof.dr.ir. Mike Jetten, van dezelfde vakgroep, er
twee. Verderop in deze LabVision kan je meer hier over lezen
in het artikel ‘Research aan bacteriën gedijt in Nijmeegse onderzoekersbodem’.

www.gbo.com

labvision

…

www.kotterman

n.com

labvision
KENNISPLATFORM

Micro-organismen
in bodem

VETZUUR ANALYSE

1

RIA

identificeren met
DNA-technieken

Vetzuurana lyse
is sleutel tot
verbeterd voedselond
erzoek
LV25 Omslag.indd

VOOR LABORATO

JAARGANG 9 |
#1 | MAART 2015
| WWW.LABVISION.NL

Wilt u ook profiteren van dit unieke en volledige bereik?

®

A

… alles onder contr
ole te hebben. Met
de intelligente
elektronica van
zuurkastEXPLORIS Touch
Tronic®.

Met EXPLORI

S TouchTronic heeft
u alle functies van
onder controle.
de zuurkast continue
Van de afvoerluc
in beeld. En met
htcontrole tot de
het touchscreen
veiligheid. Op EXPLORI
bediening van het
eenvoudig
schuifraam. Volledige
S TouchTronic® kunt
controle voor de
u vertrouwen.
grootste

VOOR LABORATORI

LabVision wordt in een oplage van meer dan 10.000 exemplaren op persoonsnaam
verspreid naar de relaties van de dertien leden van de stichting LabVision, stuk voor
stuk gerenommeerde leveranciers in de laboratoriumbranche.

KENNISPLATFORM

Adverteren in LabVision?
EEN GOED GEVO
EL

CRYOGEN E OPSLAG

Plantweten schappers
krijgen vloeibare
automatisc h tot
vlakbij hun laboratoriu stikstof
m

VOEDSEL AUTHEN

JAARGANG 9 | #1
| MAART 2015 |
WWW.LABVISION.NL

Op 13 maart 2015 is
de Greiner Award 2014
uitgereikt aan Arti A.
Ramkisoensing, MD,
PhD (LUMC) voor haar
publicatie ‘Molecular
and environmental cues
in cardiac differentiation of mesenchymal
stem cells’. Via https://
openaccess.leidenuniv.
nl/handle/1887/25711
is het winnende proefschrift te lezen.
De Greiner Award is
een jaarlijkse prijs voor
het beste proefschrift
of publicatie op het
gebied van gen- of
celtherapie. De prijs
wordt uitgereikt door
de NVGCT (Nederlandse Vereniging voor
Gen- & Celtherapie),
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Coatings vallen of staan met
een optimaal tussenproduct

Misschien wel de belangrijkste analyse bij de afdeling Quality
Control (QC) van Stahl in Waalwijk is die van een tussenproduct.
Aan de hand van de NCO-bepaling kan worden vastgesteld hoe ver de ‘prepolymer’ synthese van de uiteindelijke performance coatings is gevorderd.
Door een upgrade van de titratie-apparatuur met tiamo software en
‘heating probes’ verloopt deze volledig geautomatiseerde analyse nu
binnen 20 minuten.

“E

r wordt wel gezegd dat iedere
auto, die van de lopende band
komt, bewerkt is met een Stahlproduct. Ik kan dat natuurlijk
niet voor honderd procent hard maken, maar als
je beseft dat onze performance coatings worden
toegepast en verwerkt in het complete auto-interieur, dan kan je je daar wel iets bij voorstellen.
Zo leveren we aan een keur van toeleveranciers
en grote spelers in de auto-industrie producten
voor leren- of stoffen bekleding, het stuur, het
dashboard, de airbags, de all weather strips,
noem maar op. Producten die met elkaar gemeen
hebben dat ze in bijna alle gevallen polyurethanen zijn, copolymeren die zijn gemaakt uit
isocyanaten en polyolen. Maar producten die
ook weer per toepassing van elkaar verschillen,
omdat ze zijn geoptimaliseerd voor een toepassing in eigenschappen als hardheid, gevoel, souplesse, kleurechtheid, glans, doorlaatbaarheid.
Eigenschappen die we aan een specifieke coating

LV26 Art Metrohm-Stahl.indd 10

kunnen meegeven door te variëren in de toegepaste grondstoffen, de mate van polymerisatie
en allerlei additieven in de receptuur.” Aan het
woord is Huub Helmes, Quality Control Manager
bij Stahl in Waalwijk, die met zijn vier collega’s
in het QC-laboratorium niet alleen de kwaliteit
van de eindproducten controleert, maar ook de
vinger aan de pols houdt bij een allesbepalende
tussenstap: de ‘pre-polymer’ synthese.

Polyurethanen
Polyurethanen (PU’s) zijn copolymeren die
opgebouwd zijn uit twee typen monomeren. Het
kleine isocyanaat, met twee of meer functionele
NCO-groepen, resulteert in een hard segment in
de polyurethaan en het grote polyol met twee
of meer OH-groepen, resulteert in een zacht
segment in de polyurethaan. De combinatie van
harde en zachte eigenschappen maakt dat een
coating sterk, slijtvast en ondoordringbaar kan
zijn, terwijl die tegelijkertijd flexibel genoeg is

om goed te kunnen worden verwerkt op allerlei flexibele ondergronden, zoals leer, textiel, plastic
en papier.
Afhankelijk van de toepassing kan
er worden gevarieerd in zowel de
isocyanaten als de polyolen. Zo zijn
er alifatische isocyanaten, die vooral
worden ingezet als grondstof voor
hoogwaardige PU-toepassingen
waar bijvoorbeeld absoluut geen
vergeling mag optreden. Deze klasse
van isocyanaten is echter relatief
duur en reageert minder snel, waardoor vaak inzet van een katalysator
nodig is. Dit in tegenstelling tot de
aromatische isocyanaten, die zeer
reactief zijn en goedkoop. Nadeel
van deze verbindingen is dat de
PU-producten wel vergelen door
hitte of licht en daarom alleen

08-05-15 13:29
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Quality Control Manager Huub Helmes bij een deel van de monsters van de geproduceerde batches van performance coatings.

toepasbaar zijn als onderlaag. Bij de
polyolen wordt er meestal gekozen
voor een polycarbonaat, polyester
of polyether, waarbij nog verder kan
worden gevarieerd door verschillen in ketenlengte en het aantal
OH-groepen. Met ook hier weer de
nodige afwegingen qua eigenschappen. Zo richt je je met het relatief
dure polycarbonaat op hoogwaardige toepassingen, terwijl het goedkopere polyether tot lichtgevoelige
PU’s leidt.
“Vanuit de variatie in deze twee
grondstoffen produceren we

LV26 Art Metrohm-Stahl.indd 11

batchgewijs zo’n veertig tot vijftig verschillende
polyurethanen, die we regelmatig in het lab controleren. Die batches kunnen variëren van enkele
honderden kilogrammen tot tientallen tonnen.
Een belangrijke driver voor het aanpassen van
onze producten zijn de vragen die onze buitendienst vanuit de markt krijgt, ofwel kansen die ze
zelf zien. Dan is het aan R&D om recepturen aan
te passen of hele nieuwe te ontwikkelen. Dergelijke nieuwe, bij R&D ontwikkelde producten,
worden eerst in een pilot plant opgeschaald. Als
daar hetzelfde product uitkomt met de gewenste
eigenschappen, wordt het vrijgegeven voor een
eerste productiebatch. Naast productontwikkeling vanuit de basischemicaliën kan er ook nog

het nodige worden gevarieerd in de formulering.
Er kunnen wel twintig additieven in het product
zitten om de verwerkbaarheid en/of de functionaliteit verder te verbeteren. Denk daarbij aan
verdikkers, glansmiddelen, matteringsmiddelen,
enzovoorts.”

Viscositeit
Voor de reactie van de bulkgrondstoffen is het
zaak dat ze oplosbaar zijn in water. Dit wordt
bereikt door DMPA in de polymeer in te reageren, zodat een dispersie, een fijne verdeling van
polymeerdruppeltjes in het water, ontstaat. Bij
deze eerste stap, de ‘pre-polymer’ synthese, is
het belangrijk om te weten hoeveel isocyanaat-

➞
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groepen er na de reactie nog aanwezig zijn in het
product. Op basis van het theoretische NCO-percentage, of nauwkeuriger gezegd de NCO/OHverhouding (die je kunt berekenen op basis van
de in de reactie toegepaste hoeveelheden polyolen isocyanaatverbinding), kun je bepalen hoeveel
monomeren er uiteindelijk met elkaar reageren.
Een kleinere NCO/OH-verhouding geeft langere
ketenlengtes en daardoor een hogere viscositeit.
Nu is er altijd een verschil tussen theorie en
praktijk. Je moet dus het NCO-percentage meten
om na te kunnen gaan of de reactie is voltooid
en of de gemeten waarde in de buurt zit van
de theoretische. Is die hoger dan leidt dit tot
kortere polymeerketens en een lagere viscositeit
dan je zou verwachten; bij een lagere gemeten
waarde is het verhaal precies andersom. De
gemeten waarde wordt ook gebruikt om de juiste
dosering van het hydrazine te bereiken, dat in
een vervolgreactie de urethaan-polymeren aan
elkaar reageert (extensie). Deze finale reactie
tot het uiteindelijke polymeer in de betreffende
performance coating vindt plaats tijdens of na
het dispergeren in water.

Snel resultaat
De vastlegging van het NCO-percentage is feitelijk een go/no-go voor productie. Zodra het monster is genomen, wordt het proces ‘on hold’ gezet
door het reactiemengsel te koelen. “Productie
is er dus bij gebaat om zo snel mogelijk terugkoppeling te krijgen over het werkelijke NCOpercentage. Voor deze analyse titreren we het
in het monster aanwezige isocyanaat tegen DBA
(dibutylamine), waarbij op een zeker moment
een complex wordt gevormd. Door het verschil
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De Metrohm titratie-opstelling voor de automatische bepaling van het NCO-percentage.

te meten tussen het monster (dat in duplo wordt
bepaald) en een blanco krijg je een betrouwbare
waarde voor het NCO-percentage. Lange tijd –de
eerste Metrohm-titrator hiervoor hebben mijn
voorgangers al in 1983 bij Applikon besteld–
kwam daar nog best veel handmatig werk bij
kijken, en duurde het wel een uur, voordat
productie de uitkomsten kreeg. Je moet daarbij
ook bedenken dat de pre-polymers zich allemaal
anders gedragen en dus een specifieke benadering in de titratie vragen. Zo is bijvoorbeeld de
viscositeit heel verschillend voor de verscheidene
‘pre-polymers’. Soms moet je wat langer roeren
of bij een hogere temperatuur titreren. Waar we
in de begintijd per pre-polymer deze instellingen
handmatig moesten instellen, laten we dat te-

genwoordig door de tiamo-software
doen. In deze software hebben
we alle verschillende methoden
geprogrammeerd, zodat de analist
alleen nog maar hoeft aan te geven
welk type monster moet worden
geanalyseerd. De software regelt
vervolgens de gehele titratie. Dat
scheelt niet alleen veel werk, maar
komt ook de reproduceerbaarheid
en de nauwkeurigheid ten goede.
Je voert een methode immers
altijd op exact dezelfde manier uit.
Bovendien neemt de efficiency toe:
we kunnen namelijk verschillende
methodes op één apparaat draaien”,
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Over Stahl

alleen sneller verder, maar kan er steeds meer
van uitgaan dat ze direct over de juiste waardes
beschikken.”

plaatje en duwen de houder over het monster
zodat die op de precieze hoogte van bijvoorbeeld
50, 100 of 200 micrometer wordt afgestreken.
Aan deze film kun je dan snel visueel beoordelen
of de aangebrachte laag punt- en kratervrij is. Met
puntvrij bedoelen we dat er geen spikkeltjes inzitten, omdat bijvoorbeeld iets niet goed is opgelost.
Kratervrij is dat je geen gaatjes of scheurtjes
krijgt; dat de film niet opentrekt als je er overheen
schuift. In die gevallen kan het zijn dat de film te
hard is, er te veel verontreinigingen in het product
zitten of dat bepaalde stoffen niet compatibel met
elkaar zijn. Weliswaar worden al onze producten
standaard gefiltreerd, maar als dat niet afdoende
is geven we een extra filtratiecode aan productie
mee, om een fijner kaarsfilter te gebruiken. Voor
bepaalde, veelal hoogwaardige toepassingen,
waarbij de coating op een PVC-folie moeten
worden aangebracht, hebben we de Coatmaster,
een apparaat dat de strijkbeweging nog preciezer
en regelmatiger kan maken. Op een dergelijk folie
kan je dan ook, na drogen van de coating, weer de
glans meten of de kleurkracht.”

Vakwerk

Spin in het web

Bij de controle op de eindproducten met parameters als viscositeit, hardheid, glans en kleur komt
nog veel handmatig werk om de hoek kijken.
Belangrijk hierbij is het beoordelen van de coating
filmpjes met zogenaamde afstrijkblokken. Huub
Helmes demonstreert als keurmeester pur sang
hoe dat in zijn werk gaat. “We hebben speciale
apparaten laten construeren waarmee we een film
van een bepaalde dikte kunnen maken. Hierbij
brengen we een kleine hoeveelheid van het monster op een ondergrond, bijvoorbeeld een plastic

“Het leuke aan het werk binnen dit QC-laboratorium is dat je te maken hebt met de hele keten,
vanaf ontwikkeling en productie tot aan ‘customer service’. We zoeken namelijk bij klachten uit
wat een mogelijke oorzaak kan zijn en hebben
daar een coördinerende rol in. Je moet daarvoor
monsters (opnieuw) analyseren, afwijkingen
vaststellen, monsters aanvragen, afstemmen met
R&D. Bepaalde type klachten wordt ook wel op
project gezet. Dat is veel werk, maar wel heel
bevredigend, omdat je in de meeste gevallen een
oplossing vindt en de klant tevreden kunt stellen”, vertelt Huub Helmes. “En’, vult hij aan, “het
maakt je ook bewust van de wereld buiten het
laboratorium. Die titratiecurves zijn in feite de
opmaat naar hoe een coating zich uiteindelijk gedraagt bij de specifieke toepassing van de klant,
hoe die het verschil kan maken in eigenschappen
als uitstraling, kleurglans of robuustheid.”

Stahl uit Waalwijk behoort wereldwijd tot de toonaangevende bedrijven op het gebied van proces-chemicaliën voor leer en andere flexibele ondergronden voor onder
andere de auto-, mode- en meubelindustrie. Met meer dan 1.800 werknemers in 23
landen, 11 productielocaties en 38 laboratoria realiseert het bedrijf een jaaromzet
van zo’n 600 miljoen euro.
De roots van Stahl liggen in de leerindustrie. Op basis van de expertise in het coaten
van leer kwamen steeds meer vragen om dat ook voor andere flexibele ondergronden
te doen, zoals textiel, plastic en papier. Met de performance coatings die daaruit zijn
voortgekomen loopt het bedrijf voorop in innovatie en het samen met de klant ontwikkelen van duurzame oplossingen. In de tweede helft van dit jaar vindt er vanwege
de toenemende groei van performance coatings (voor toepassing op papier, textiel en
plastic) een uitbreiding plaats op het terrein. Een excellence center voor performance
coatings van 800 m2 wordt toegevoegd om zo optimaal aan de wensen en eisen van
onze klanten te voldoen.

vertelt Huub Helmes.
Een onlangs doorgevoerde verbetering heeft er ook nog eens voor
gezorgd dat de totale analysetijd,
vanaf inwegen tot resultaat, kon
worden teruggebracht tot 20
minuten. “Door toepassing van
zogenaamde ‘heating probes’ kan
het titratiesysteem veel sneller en
nauwkeuriger het titratiemengsel
verwarmen. Ook dit proces is volledig geïntegreerd in de tiamo-software. Bijkomend voordeel is dat we
de titratiecurves ook beter kunnen
beoordelen, wat de nauwkeurigheid
ten goede komt. Productie kan niet

Door handmatig
met behulp van
een afstrijkblok
een coating met
een precies gedeﬁnieerde dikte te
maken, kun je snel
visueel beoordelen
of de aangebrach-

I N F O R M AT I E

te laag punt- en

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

kratervrij is.

Stahl
www.stahl.com
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Niet programmeren
maar configureren
Registration

Reception

Preparation

Allocation

Result Entry

Analytical
Quality Control
(AQC)

Validation

Approval

CSV Results
Import

Da Vinci Laboratory Solutions denkt mee met laboratoria bij vraagstukken op het gebied van data management en
het automatiseren van procedures. Voor het direct realiseren van oplossingen biedt Da Vinci naast ondersteuning en
advies, een aantal standaard producten waaronder Autoscribe’s Matrix LIMS:

• Lab Data Management voor monsters, testen en resultaten
• Beheer van rapporten, kalibraties en chemicaliën
• Procedure ondersteuning via eenduidige workflows
• Volledig configureerbaar. Geen programmeren!
• Schaalbaar van 1 tot >100 gebruikers
• Toepasbaar binnen o.a. de chemische, medische,
biotechnologische en farmaceutische industrie
Meer informatie? Bel Da Vinci Laboratory Solutions op 010-258 1870 of stuur een e-mail naar solutions@davinci-ls.com.

@DaVinciLS

Boosting laboratory efficiency
LV26 Advertenties.indd 14

www.davinci-ls.com
08-05-15 12:52
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Waterbehandelingssystemen
voor demiwatervoorziening
Elga Labwater heeft een compleet serie waterbehandelingssystemen ontwikkeld ten behoeve van de centrale demiwatervoorziening in laboratoria.
De Centra is ontworpen om de demiwatervoorziening in een laboratorium,
inclusief de ringleiding betrouwbaar en gecontroleerd
te laten functioneren. Ten opzichte van de traditionele systemen onderscheidt de Centra zich door het
compacte ontwerp, met daarin geïntegreerd een
omgekeerd osmose membraan, UV-lamp, filters, een
voorraadtank met steriel beluchtingsfilter, een recirculatiepomp en een geavanceerde PLC-besturing. De
maximale productiecapaciteit is 200 liter per uur en
het ringleidingsysteem wordt gevoed met een snelheid
tot 30 liter per minuut een druk van 3 bar.
In de ontwerpfase is veel aandacht besteed aan de veiligheid en kwaliteitscontrole. Wanneer de productwaterkwaliteit niet voldoet aan de ingestelde minimumeisen, bij een te hoge temperatuur of een te hoge of
te lage druk geeft het systeem een waarschuwing af.
Datzelfde gebeurt wanneer de filters of de UV–lamp
vervangen moeten worden. De Centra is voorzien van
een centraal desinfectiesysteem, waarmee op eenvoudige wijze de complete Centra alsmede de ringleiding kan worden gedesinfecteerd.
De Centra is standaard uitgerust met een RS232-uitgang, die het mogelijk
maakt het systeem te koppelen aan een centraal alarmsysteem. De Centra
voldoet voorts aan alle GLP-richtlijnen. Voor een eventueel noodzakelijke
validatie kan Veolia Water alle ondersteuning verlenen. De Centra kan worden geleverd in vijf verschillende modellen. De documentatie, met daarin
een helder overzicht met alle specificaties, is op te vragen bij Veolia Water.
Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl
info.nl@veolia.com

Lyseren binnen vijf
seconden
MP Bio introduceert de Super FastPrep-1, het
eerste mobiele homogeniseersysteem, dat elk
type monster, hoe taai ook, snel en constant binnen enkele seconden kan lyseren. In vergelijking
met traditionele homogeniseermethodes, zoals
vortex, ultrasoon of vermalen, zorgt de Super
FastPrep-1 voor een hogere opbrengst aan intact
DNA, RNA en eiwitten.
Een grote verscheidenheid aan gespecialiseerde
‘lysing matrix’ buisjes is beschikbaar. Die zijn geschikt voor monsters van verschillende bronnen
zoals bacteriën, gisten, schimmels, botanische
monsters (inclusief zaden), insecten, zoogdieren, weefsels (bot, huid, hersenen, tumor) en
gekweekte cellen.
BioSPX
www.biospx.com
info@biospx.com

Pipetteren tot 100 ml tegelijk
De Macroman is geschikt voor alle plastic en glazen pipetten van 1 tot 100 ml. De snelheid van deze
controller is continu regelbaar, in 4 seconden kan tot 25 ml worden gepipetteerd. Via een knop kan
de dosering nauwkeurig en vlot worden geregeld, met instelbare modi als drop-by-drop, zwaartekracht-modus en gemotoriseerde snelheid.
De controller is stabiel, veilig en makkelijk op te pakken. Een geïntegreerde pauzestand is instelbaar
voor links- en rechtshandige gebruikers. Werken met de Macroman is veilig en zonder risico op verontreiniging. Alle onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn autoclaveerbaar; het filter is eenvoudig te vervangen. Net als de NiMH batterijen die voldoende capaciteit hebben voor 8 uur gebruik.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com
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POLYMEERONDERZOEK

Het door Köttermann ingerichte laboratorium bij Bosch Sprang straalt rust en overzichtelijkheid uit. Op de voorgrond is Stef van Dongen aan het werk. Achterin staat Marius van der
Schans.

Bosch Sprang is waarschijnlijk de
eerste matrijzenmaker met een
eigen laboratorium. Hiermee kan
het bedrijf haar klanten ondersteunen
en nog meer helpen bij het kiezen van
de juiste kunststoffen voor het maken
van plastic producten aan de hand van
het thermoform-proces. Hiervoor heeft

LV26 Art Kotterman-BoschSprong.indd 16

de matrijzenmaker geïnvesteerd in een
representatief, goed geoutilleerd laboratorium, waar (fysisch-) chemisch en
mechanisch onderzoek plaatsvindt aan
polymeren. Met de opgebouwde kennis
beoogt het in Sprang-Capelle gevestigde
metaalbedrijf een flinke meerwaarde
voor haar klanten te creëren.
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Matrijzenmaker investeert in
lab voor polymeeronderzoek

J

e staat er waarschijnlijk nooit bij stil, als je
het zoveelste bekertje automaatkoffie tot
je neemt. Maar achter zo’n simpel bekertje
gaat een hele wereld schuil van innovatieve
productietechnologie op het scherpst van de
snede. Productiebedrijven gebruiken thermoform
automaten die middels het thermoform procédé
meer dan honderdduizend plastic bekertjes per
uur kunnen maken; miljoenen per dag; meer dan
een miljard per jaar. Per machine!
De materiaalkosten zijn verantwoordelijk voor
zo’n 60 tot 80 procent van de productiekosten.
Naast goed inkopen is het voor de productiebedrijven dus zaak om zo zuinig mogelijk met het
materiaal om te springen. Dat kun je vertalen
in het zo klein mogelijk maken van de wand- en
bodemdiktes, slim gebruik van verschillende
folielagen en zo min mogelijk productie-uitval.
Om dergelijke besparingen op een verantwoorde
manier door te voeren (dus met behoud van
kwaliteit) moet je kunnen voorspellen hoe de
verschillende soorten polymeren zich gedragen in
het thermoform-productieproces, precies weten
wat de eigenschappen zijn en van daaruit de
keuzes kunnen maken voor het meest geschikte
polymeer.
“Onze ervaring is dat het de klanten soms
ontbreekt aan die toegepaste polymeerkennis.
Ze kopen de bulkgrondstoffen in op basis van
spec’s en prijs bij de chemicaliënleveranciers.
Daar hoef je niet aan te komen met vragen over
de consequenties van een productontwerp in
combinatie met een bepaalde polymeer. Als
matrijzenmaker sta je wat dat betreft een stuk
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dichter bij de klant. Wij willen de klant de mogelijkheid bieden om eindproducten te maken met
de beste prijs/kwaliteitverhouding. Dat doen we
door mee te denken over materiaalkeuzes en over
de geometrie van het product. Dat je het product
zo ontwerpt dat je met minimaal gewicht toch de
gespecificeerde mechanische eigenschappen kunt
verkrijgen. Om dat goed te kunnen doen, hebben
we zelf ook meer kennis nodig van de materialen”, zo motiveert Berry Smeulders, general
manager bij Bosch Sprang, de voor een metaalbedrijf met 85 medewerkers vrij unieke investering in een materiaalkundig laboratorium.

Minder slijtage
Een belangrijk punt van aandacht is slijtage.
“Veel mensen kunnen zich maar weinig voorstellen bij slijtage tussen een matrijs van keihard,
hoogwaardig staal en plastic folie, dat door een
op het materiaal afgestemde temperatuurverhoging in de beoogde vorm wordt gedrukt, wordt
uitgevormd door perslucht en vervolgens wordt
uitgesneden. Maar neem bijvoorbeeld PP. Om
dat wit te maken, wordt vaak titaniumdioxide
toegevoegd. Titaniumdioxide is een keihard
materiaal, dat je maar in kleine hoeveelheden
moet toevoegen aan je plasticreceptuur; drie
procent is meestal voldoende. Voeg je meer toe
dan noodzakelijk, dan kan het zo gebeuren dat je
om de twee maanden de geharde snijdelen van
de matrijzen moet laten slijpen. Dat kost tijd en
dus ook geld: de matrijs moet uit de machine
en gedemonteerd worden om de onderdelen te
kunnen slijpen en daarna moet het geheel weer

Thermoform matrijzen
Bosch Sprang is ooit gestart als stansmessenfabriek en toeleverancier voor de lokale
schoenindustrie. Na de verplaatsing van de
schoenindustrie naar lagelonenlanden heeft
het bedrijf zich toegelegd op de nichemarkt
van thermoform matrijzen voor de kunststofverwerkende industrie. De strategie om
technologieleider te zijn heeft zijn vruchten
afgeworpen. Bosch Sprang staat mondiaal bij
de top drie, vier zowel qua technologie als qua
omzet.
Berry Smeulders, general manager bij Bosch
Sprang: “We waren één van de eerste matrijzenmakers met een eigen thermoform machine om onze producten voordat ze worden
uitgeleverd te kunnen testen en ze verder te
ontwikkelen Ook steken we veel effort in ons
testcentrum waar we klanten kunnen ontvangen om te laten zien dat alles naar behoren
werkt. Met het nieuwe laboratorium kunnen
we de relatie met onze klanten alleen nog
maar verder verstevigen.”

zorgvuldig worden samengebouwd.
Bij gebruik van alternatieven kan de
slijpfrequentie beperkt worden tot
één keer in het halfjaar. Dit klinkt
allemaal heel plausibel, maar in de
praktijk komen we wel tegen dat
➞
bedrijven andere materialen zijn
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Berry Smeulders, general manager van
Bosch Sprang: “Om de klant goed te adviMicroscopie is een belangrijke analysetool binnen het materiaalkundig laboratorium, dat wordt geleid door Marius van der

seren over materiaalkeuzes, hebben we een

Schans.

dedicated polymeerlaboratorium ingericht.”

gaan gebruiken, zonder zich te beseffen wat voor
consequenties dat heeft op bijvoorbeeld slijtage
en productkwaliteit. En dan kan het gaan knellen
in de afgesproken onderhoudsintervallen. Om
dergelijke situaties voor te zijn willen we van
tevoren, zowel bij ons zelf als bij de klant, meer
inzicht in de mogelijke slijtage hebben. Zo kun je
meer nauwkeurige afspraken maken betreffende
onderhoudsintervallen en zorgen we voor een efficiënte productie”, vertelt R&D engineer Marius
van der Schans.
Die kennis kan ook worden ingezet voor specifieke projecten. Zo is in het laboratorium recent
een test uitgevoerd met wel 17 verschillende
materialen voor een grote klant in Indonesië.
“We hebben hierbij gekeken naar bepaalde
kleurstoffen en de mogelijkheden voor een meerlagige folie. Bij veel producten volstaat het om de
kleurstof in de buitenste laag aan te brengen en
kun je bijvoorbeeld de binnenlaag opbouwen uit
gerecycled materiaal. Daar rolt dan een advies uit
over welk materiaal ze het beste kunnen gebruiken. En zo realiseer je op verschillende niveaus
meerwaarde voor de klant. Allereerst bespaart
die fors op het duurste onderdeel van de folie, de
kleurstoffen. Bovendien is er minder slijtage van
de matrijzen.”

Dunner en lichter
Dikte en gewicht hebben alles te maken met de
geometrie van het product. “Je wilt een zo licht
mogelijk product maken, maar dat mag niet ten
koste gaan van de stevigheid. Omdat meestal de
gevulde producten voor transport worden gesta-
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peld –denk aan bakjes, deksels, bloempotten– is
de kracht die een product kan hebben voordat
dat in elkaar zakt van groot belang. Die kunnen
we bepalen in ons laboratorium met een ‘top
load tester’. Vaak zien we dat een product altijd
op dezelfde plaats deformeert. Dit kun je oplossen door de geometrie aan te passen”, vertelt
Marius van der Schans.
“We komen qua dikte wel steeds meer aan de
grenzen van het kunnen. Diktes van 0,2 mm
en nog minder zijn geen uitzondering meer. In
het laboratorium hebben we folies onderzocht
die zo dun zijn gestrekt, dat je amper nog over
tienden kunt praten! Daar was trouwens wel
wat mee aan de hand. Het bleek dat er tijdens
het thermoform-proces allemaal gaatjes in het
product kwamen te zitten. Uit microscopisch
onderzoek bleek dat de deeltjesgrootteverdeling van het calciumcarbonaat, dat je normaal
toevoegt voor meer stevigheid, te grof was. De
flinterdunne folie scheurde af bij de te grote
deeltjes. Met ons advies om een fijnere verdeling
toe te passen, kon de klant toch zijn dunne folie
blijven toepassen.”

Nieuwbouw
Binnen Bosch Sprang leefde vanuit de lange
termijn visie de wens om een laboratorium in te
richten en daarmee het algemene kwaliteits- en
kennisniveau van het bedrijf omhoog te brengen.
Nieuwbouw naast de productiehal voor ondermeer kantoren en een nieuwe, grotere testruimte, vormde de gelegenheid om daarin ook het
laboratorium in te passen. Het nieuwe gebouw is

begin dit jaar geopend; het laboratorium is kort daarna operationeel
gegaan.
Voor de uiteindelijke inrichting
heeft Bosch Sprang een slimme weg
bewandeld. “Dit onderdeel is op
twee manieren nieuw voor ons: niet
alleen alles wat er bij de inrichting
van een lab komt kijken, maar ook
tal van instrumentele technieken
waar we nog geen praktische
ervaring mee hadden. We hebben
derhalve eerste de belangrijkste
apparatuur aangeschaft, en zijn
daar al mee aan de slag gegaan.
Op die manier hebben we kennis
opgebouwd over hoe je je rond het
instrument beweegt, hoeveel ruimte
je nodig hebt, welke aansluitingen
nodig zijn. Die kennis hebben we
vervolgens, in nauwe samenwerking
met Köttermann Laboratoriuminrichting, vertaald in een inrichtingsplan voor het laboratorium. Op basis
van de analyse van de looppatronen
kwamen we hierbij tot een eiland
indeling, waarbij we dus direct de
infrastructuur qua gassen en andere
aansluitingen op maat konden laten
maken. Dat vertaalt zich in een heel
rustig, opgeruimd beeld. Je ziet
bijna nergens een slang of kabel, en
waar die uit een instrument komen,
zijn ze netjes weggewerkt met ka-
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Voorbeeld van een matrijs
voor de thermoformproductie van in dit geval
plastic koffiebekertjes. Een
dergelijke matrijs kan worden ingebouwd in machines
van alle bekende merken.

beldoorvoeren. Ook de paarse kleur van de tafels,
die we op advies van Köttermann hebben doorgevoerd, draagt bij aan een rustige werksfeer, is
onze ervaring. Al wil die kleur bij nieuwe bezoekers nog wel eens een reactie uitlokken, van ‘dat
knalt er uit’, maar dat is maar even; uiteindelijk
vindt iedereen het een mooi geheel.”

Functionele indeling
Bij binnenkomst van het mooi verlichte laboratorium vallen direct de instrumenten voor thermische analyse op. Eén is er voor TGA, thermogravimetrische analyse, van de polymeren en de
additieven. Hierbij meet je het gewicht, terwijl je
het monster door het verhogen van de temperatuur laat ontleden. De temperaturen waarbij
het gewicht afneemt zijn karakteristiek voor
bepaalde stoffen. Een andere thermische analyse
techniek is DSC, differentiële scanning calorimetrie. Met deze techniek meet je de kristallisatie
van bepaalde materialen, smeltpunten en dat
soort zaken.
Een andere blikvanger is de microscoop die onder
meer wordt gebruikt voor layer analyse. “In een
folie van 1 mm dik kunnen zo zeven verschillende lagen zitten, waaronder een zuurstofbarrière, lijmlaag, recycle laag en kleurstof laag.
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Zo’n zuurstofbarrière moet een specifieke dikte
hebben om een bepaalde houdbaarheid voor het
product te kunnen garanderen. Als je een product
vormt, dan heb je bepaalde rondingen, waar die
barrière dunner kan zijn. Met de microscoop kun
je dat heel nauwkeurig in beeld brengen”, licht
Marius van der Schans toe.
Verder zijn er verschillende opstellingen voor
het uitvoeren van mechanische testen. Naast
de al eerder genoemde ‘top load tester’ zijn
dat bijvoorbeeld een trekbank en een impact
tester, die door een hoge snelheid impact iets
zegt over de brosheid van het materiaal. Ook
meer eenvoudige instrumenten, voor bijvoorbeeld hardheid-, dichtheid- en diktemetingen,
ontbreken niet. “Producttoleranties zijn bepalend
voor de verdere verwerking van het product in de
keten: grijpers in verpakkingslijnen hebben een
specifieke afstelling met bijbehorende toleranties, een plastic seal die er later wordt opgezet
moet wel precies goed zitten. Als we een nieuwe
matrijs maken, meten we bijvoorbeeld de diktes
van de seal rand, de verschillende diktes in de
bodem van alle producten op de matrijs. Dat
zegt iets over de temperatuurhuishouding in de
matrijs, die we natuurlijk zo gelijkmatig mogelijk
willen hebben.”

Uitbreiding
De Exploris-zuurkast oogt nog
ongebruikt. “Klopt”, zegt Marius
van der Schans. “Die zullen we
vooral gaan gebruiken als we met
organische oplosmiddelen gaan
werken, voor de massaspectrometrische analyse van materialen. We zijn
wat dat betreft nog in de oriënterende fase. Wordt het GC/MS,
FT-IR-MS of TGA-MS? En zo hebben
we nog wel meer plannen om het
test- en analysepakket uit te breiden
zoals een MFI en IV meter en een
doorvallend-licht microscoop. Over
een paar jaar zal het hier een stuk
voller staan!”

I N F O R M AT I E

Köttermann
www.kottermann.com
Bosch Sprang
www.boschsprang.nl
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a new focus on life science

Uvitec Biomolecular Imaging
•
•
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•

Chemiluminescentie;
Bioluminescentie;
Fluorescentie;
Multiplexing;
Zichtbaar licht.

NIR Chroma module
voor fluorescent
Western blotting!

www.biospx.com | info@biospx.com
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Microwave ontsluiting

GC VUV identificeert
gasmengsels en benzines
De VGA-100 GC detector, geïntroduceerd door Da Vinci Laboratory Solutions,
is een universele 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 deconvolutie van
isomeren zoals meta- en para-xyleen zoals een recent artikel in het Journal of
Chromatography A (issue 1388, 2015, pagina 244-250) aantoont.
Dit artikel beschrijft de analyse van complexe mengsels van permanente gassen,
bestaande uit lichte koolwaterstoffen, inerte gassen en toxische stoffen. De
VGA-100 GC detector, die door middel van een volledige VUV scan (115-240
nm) de UV-absorptie van eluerende analyten verzamelt, is toegepast voor het
analyseren van permanente gasmengsels. De gasmengsels variëren van offgassing van ontbindende Li-ion en Li-metaalbatterijen tot aardgasmonsters en
watermonsters uit bronnen in de nabijheid van schaliegaswinning.
Gaschromatografische scheidingen zijn uitgevoerd met een ‘poreus layer open
tubular’ kolom. Componenten zoals C1-C5 lineaire en vertakte koolwaterstoffen, water, zuurstof en stikstof zijn gescheiden en gedetecteerd in aardgas en
de headspace van met aardgas verontreinigde watermonsters. Van belang voor
het vervoer van lithiumbatterijen is de detectie van ontvlambare en toxische
gassen, zoals methaan, etheen, methylchloride, dimethylether, 1,3-butadieen,
CS2 en methylproprionaat. Een groot voordeel van de VGA-100 is de deconvolutie van de co-eluerende signalen van verschillende analyten.

Milestone introduceert met de Ethos Up een innovatief, krachtig en veilig magnetron systeem voor
optimale ontsluiting. Het grote volume van 70 liter
maakt de microgolfkamer geschikt voor de nieuwe
15-positie hogedruk rotor en 44-positie rotor. Dit
resulteert in een hogere monsterdoorvoer. Nieuw
ontwikkelde rotortechnologie in combinatie met een
totaal magnetron vermogen van 1.900 W zorgen
voor een snelle en complete ontsluiting.
De compacte besturingsterminal met USB, Ethernet
en full-colour touchscreen heeft een gebruiksvriendelijke, op pictogrammen gebaseerde, software.
Actuele temperaturen van elk monster worden
gemeten en getoond op het scherm. Daarnaast kan
met de SafeView digitale camera de monsterruimte
worden bekeken en het proces nauwkeurig en realtime worden gevolgd en bijgestuurd. En dankzij de
unieke Milestone-Connect web-based app kan dat
ook buiten het laboratorium via een iPad.
Extra gemak wordt geboden in de vorm van de
integrale database met specifieke en gedetailleerde informatie over de gebruikte Ethos, continu
bijgewerkte application notes, een bibliotheek van
beschikbare wetenschappelijke artikelen en een helpon-line sectie.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Tijdens een webinar komen de verschillende methodes voor de analyse van
benzine met GC-VUV aan bod. De testen tonen aan dat GC-VUV analyses voor
DHA en PIONA overeenkomstige resultaten geven als de klassieke methodes.
De toegevoegde waarde van de GC-VUV is de mogelijkheid tot componentidentificatie door vergelijk van UV-componentspectra met UV-bibliotheekspectra en
groepsidentificatie via spectrale filters. Dit alles met een eenvoudige GC-setup
met slechts één capillaire kolom, wat het GC-VUV systeem zeer robuust en
gebruiksvriendelijk maakt.
Meer weten over de VGA-100 Detector? Neem dan contact op met Da Vinci
Laboratory Solutions via telefoonnummer 010-258 18 70.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com
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MICROBIOLOGIE

Research aan bacteriën
gedijt in Nijmeegse
onderzoekersbodem
De vakgroep Microbiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen
is uit zijn jasje aan het groeien. Succesvol onderzoek onder leiding van
prof.dr.ir. Mike Jetten trekt steeds meer financiering aan en leidt tot nog
meer nieuwe onderzoeksplekken. Ook de vaste medewerkers profiteren
van dit succes. Dr. Harry Harhangi voelt zich wat dat betreft in een zeer
bevoorrechte positie, ‘aan de voorkant van de wetenschap’.

A

lsof het gisteren gebeurde, en hij
er met zijn neus bovenop stond. Zo
passioneel kan dr. Harry Harhangi
vertellen over de toevallige vondst,
al bijna achttien jaar geleden, bij het toenmalige Gist-Brocades in Delft. “Uit een anaërobe
reactor verdween ammonia, terwijl men tot dan
toe dacht dat dit niet kon onder zuurstofloze
omstandigheden. Onderzoekers van de TU Delft
werden ingeschakeld om te achterhalen wat er
aan de hand was. Als adepten van een toentertijd
helemaal niet zo gangbare visie dat niet alleen
aërobe bacteriën een rol spelen in de stikstofcyclus, zagen zij hun kans schoon om de hypothese
van anaërobe spelers in dit geheel aan te tonen.
De gevestigde orde geloofde dat alleen bacteriën
als Nitrosomonas en Nitrobacter een rol spelen
in de microbiële stikstofcyclus, en wel door de
oxidatieve omzetting van ammonium in nitriet,
respectievelijk nitriet in nitraat. De Delftenaren,
waaronder Mike Jetten, toonden aan dat er in de
Gist-Brocades reactor een proces speelde waarbij
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onder anaërobe omstandigheden ammonia met
nitriet via een aantal zeer reactieve stikstofverbindingen zoals de raketbrandstof hydrazine
wordt omgezet tot stikstofgas. Het was nog een
hele heisa om deze bijzonder langzaam groeiende
bacterie te isoleren en te karakteriseren, maar
toen dat allemaal netjes was gepubliceerd, stond
niets de wetenschappelijke opmars van deze bacterie meer in de weg. Het beestje werd Candidatus Brocadia anammoxidans genoemd, met een
duidelijke verwijzing naar de eerste vindplaats
en met anammoxidans natuurlijk naar de missing
link in de stikstofcyclus, de anaërobe oxidatie van
ammonia. Het ‘Brocadia’ hoef je trouwens niet
meer letterlijk te nemen, want deze bacterie is
inmiddels op vele andere plekken op de wereld
gevonden.”

Stikstofcyclus
De anammox-bacterie speelt nog steeds een
belangrijke rol in het onderzoek van Jetten, die
sinds 2001 als hoogleraar Ecologische Microbio-

logie aan het hoofd staat van de afdeling Microbiologie van de Science
faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Harry Harhangi, die
in die tijd zijn promotie-onderzoek
bij diezelfde vakgroep afrondde,
heeft ervaren dat de komst van
Jetten en diens onderzoek gezorgd
heeft voor een enorme ‘boost’ voor
de afdeling. “Vandaag de dag werken er op de vakgroep meer dan 50
onderzoekers, die gemiddeld zo’n
35 publicaties per jaar produceren.
En niet in de minste bladen; als ik
de tel niet ben kwijtgeraakt zijn er
vanaf 2001 dertien publicaties in
Nature geweest!”
De belangrijke rol voor anammox
heeft alles te maken met de focus op
de microbiële ecologie van zoetwatersystemen en in het bijzonder
de microbiële processen die zich
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Dr. Harry Harhangi houdt zich bij de vakgroep Microbiologie onder andere bezig met het ontwikkelen van biomarkers voor bacteriën.

afspelen in het zeer dynamische
zuurstofrijke/zuurstofloze grensvlak
tussen water en sediment. Bacteriën
die in dit milieu zijn betrokken bij
met name de stikstofcyclus (maar
ook bij de methaancyclus) worden
onderzocht op zowel cellulair als
moleculair, biochemisch en genetisch niveau.
Bij het onderzoek aan de microbiële stikstofcyclus gaat de aandacht vooral uit naar de autotrofe
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bacteriën. Naast de anammox-bacteriën worden
ook aërobe ammonia- en nitriet-oxideerders
bestudeerd. De onderzoekers zijn hierbij geïnteresseerd in de interactie van deze klassen van
bacteriën, met name in dat spannende grensgebied tussen zuurstofrijk en zuurstofloos milieu.

Industriële toepassing
De anammox-bacterie wordt inmiddels industrieel toegepast in rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Deze installaties kunnen nu energie leveren in
plaats van dat ze energie gebruiken. Bovendien

kan de uitstoot van koolstofdioxide met 90 procent worden verminderd. “De eerste toepassing
was in de waterzuivering in Rotterdam, maar
inmiddels is deze technologie, die door de firma
Paques op de markt is gebracht, wereldwijd te
vinden”, vertelt Harry Harhangi.
Het mooie aan het werken met bacteriën is dat
je nooit klaar bent met onderzoeken; dat er altijd
wel iets te optimaliseren valt. “De anammoxbacterie doet het perfect qua chemische omzetting, maar hij groeit wel heel erg langzaam met
een verdubbelingstijd van rond de dertien dagen. ➞
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De laboratoriumruimtes op de tweede verdieping van het Huygens gebouw staan tjokvol met deze reactoropstellingen waar experimenten met bacteriën worden uitgevoerd.

Je zou het het
rode goud kunnen noemen,
de dieprode
anammox-bacteriën. De rode
kleur wordt
overigens veroorzaakt door
cytochromen,
een organische
ijzerverbinding
die je kunt

En dat is heel langzaam als je dat vergelijkt
met een E. coli, waar dit maar twintig minuten
is. Ook bijzonder aan deze bacterie is dat hij
geen normale membraanstructuur heeft, maar
zogenaamde ladderanen in zijn membranen
heeft zitten. Deze voor de anammox-bacterie
kenmerkende membraanbouwstenen bieden
bescherming tegen het toxische hydrazine, dat
als tussenproduct wordt gevormd bij de omzetting van ammonia en nitriet tot stikstofgas. Er
is heel lang gedacht dat prokaryoten helemaal
geen organellen hadden, maar deze bacteriën
hebben ze wel, de anammoxosomen. In deze
organellen vindt de energieproductie plaats.
Door dit soort fundamentele kennis te vergaren
over de eigenschappen en leefcondities van deze
langzaamgroeiende bacterie kun je instrumenten
in handen krijgen waarmee je een meer stabiele,
of wellicht zelfs een snellere exploitatie van de
zuiveringsreactoren kunt bereiken.”

vergelijken met
met hemo-

Afbakenen

globine in ons

De aandacht voor het ene brengt met zich mee
dat ander onderzoek –hoe interessant en kansrijk

bloed.
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ook– soms moet worden gestaakt
of elders ondergebracht. Harry Harhangi zou je wat dat betreft één van
de eerste ‘slachtoffers’ kunnen noemen van de anammox-wind die Jetten vanaf 2001 door het Nijmeegse
deed waaien. Al is hij de laatste die
daar ‘hard feelings’ over koestert.
“Ik rondde net mijn promotieonderzoek af op de toepassing van
de anaërobe schimmel Piromyces
sp. E2, die enzymen maakt waarmee
je cellulose kunt afbreken. Ik had
bedacht dat je die enzymen ook
kunt gebruiken om van C5-suikers
(veelal te vinden in restproducten)
alcohol te maken, dat kan worden
toegepast als biobrandstof. Door
de schimmel over te zetten in een
gist heb ik ook laten zien dat dit
werkt. Een prachtig resultaat, maar
dat niet meer paste in de focus op
de stikstof- en methaancyclus. Er
was echter vanuit de industrie veel
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Uitdaging voor de Nijmeegse
microbiologen is om de unieke
eigenschappen van bacteriën,

die veelal onder extreme
omstandigheden zijn
ontwikkeld, beschikbaar

te stellen in meer gangbare
systemen.

De sterke aanwas aan onderzoekers maakt dat er ook steeds meer laboratoriumruimte nodig is. Deze
ruimte is onlangs in gebruik genomen.

belangstelling voor dit procédé, dat we konden
verkopen aan Nedalco in Bergen op Zoom. Ze
hebben het eerst Europees gepatenteerd en
blijkbaar zien ze er nog steeds brood in, want
onlangs hebben ze ons gevraagd om te tekenen
voor een wereldwijd patent. Dat geeft je wel een
trots gevoel!”

Gericht zoeken
Het huidige onderzoek van Harry Harhangi is
vooral gericht op het ontwikkelen van biomarkers
om bijvoorbeeld te kijken of een bacterie die op
een bijzondere plek is gevonden ook elders op
de wereld voorkomt. “Hiervoor gaan we uit van
functionele genen, stukjes DNA die we bij een
bepaalde bacterie aan een functionaliteit kunnen
koppelen. Als we zo’n stukje DNA in een monster vinden, dan weten we dat daar bacteriën in
zitten die voor ons interessant zijn om verder te
onderzoeken. Omdat er vaak sprake is van heel
kleine hoeveelheden maken we veel gebruik van
PCR-technieken om de stukjes DNA te amplificeren. Daarbij hebben we veel baat bij de pipetten
van Gilson, want zonder goede pipetten kun je
geen goede PCR inzetten, is onze ervaring. Zeker
bij qPCR, waarbij je kwantitatief het aandeel van
een bepaald organisme in een bepaald leefmilieu
kunt achterhalen.”
Aan het vinden van speciale bacteriën zit nog
steeds wel een toevalsfactor, al krijgen de microbiologen daar met de biomarkers en ecologische
inzichten steeds meer vat op. “Onze collega’s van
Aquatische Ecologie zijn fantastische tipgevers.
Zij hebben heel veel kennis van watersystemen
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en kunnen ons precies de plekken uitduiden waar
bacteriën met bepaalde functionele eigenschappen zich kunnen verstoppen. Zo hebben zij ons de
weg gewezen naar de Methylomirabilis oxyfera,
ook wel bekend als de Twentekanaalbacterie,
naar zijn eerste vindplaats. Deze bacteriesoort,
kan methaan met de zuurstof die hij zelf maakt
uit stikstofmonoxide omzetten in CO2. Dit unieke
mechanisme hebben we inmiddels ook bij soortgenoten op andere plekken ontdekt, mede door
het gebruik van de biomarkertechnieken.”
Maar soms is er echt sprake van toeval. Zo ving
een collega-onderzoeker, die bij de Solfatara-vulkaan in Italië op zoek was naar zwaveletende bacteriën, met een schep modder uit een zure, hete
vulkaanpoel een onverwachte bewoner: Methylacidiphilum fumariolicum SolV, een bacterie uit de
familie van de Verrucomicrobia. Deze vulkaanbacterie kan ook methaan omzetten bij zuurstofarme
omstandigheden, en doet dat ook nog eens bij pH
= 1 en bij temperaturen tot wel 70 °C!”

Bacteriën temmen
Eén van de uitdagingen waar de Nijmeegse
microbiologen voor staan is om die unieke eigenschappen die veelal onder extreme omstandigheden zijn ontwikkeld, beschikbaar te stellen
in meer gangbare systemen. Zodat de methaanetende bacteriën bijvoorbeeld niet alleen de
impact van vulkanen of modderpoelen op de methaanuitstoot beperken, maar ook dienst kunnen
doen bij het reiniging van uitgestoten gassen van
bijvoorbeeld fabrieken en mestinstallaties. “Met
thermofiele bacteriën heb je omstandigheden die

niet echt wenselijk zijn. Je streeft
naar een neutraler, normaler leefmilieu. Hoe extremer je condities zijn,
des te specialer materiaal moet je
gebruiken om er voor te zorgen dat
de bacteriën blijven functioneren”,
licht Harry Harhangi toe.
Net als bij de anammox-bacterie zal
ook hier weer veel fundamenteel
onderzoek moeten plaatsvinden
om alle genetische en moleculaire
bijzonderheden van deze bacteriesoorten uit te pluizen en ook nog
nieuwe anaërobe methaaneters te
vinden. “Een opvallende parallel
met het anammox-onderzoek is dat
ook voor dit onderzoek een ERC
Advanced Grant is toegekend aan
Mike Jetten. Bij mijn weten is geen
enkele andere onderzoeker er ooit in
geslaagd om twee keer zo’n prestigieuze en omvangrijke subsidie binnen te halen. Het zal nog een hele
uitdaging worden om al die nieuwe
onderzoekers die hierdoor kunnen
worden aangesteld een plek in het
gebouw te geven!”
I N F O R M AT I E

Gilson International
www.gilson.com
Vakgroep Microbiologie
www.ru.nl/microbiology
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WATER TECHNOLOGIES

In tune with your science
Introducing the pioneering PURELAB® Chorus range: innovation meets choice, a fresh new
approach to the way you work.
It’s your lab, your budget, your science, so shouldn’t you be in control of the way you work? ELGA,
market leader in laboratory water purication, has innovated a range of modular purication solutions
that gives you the freedom to do just that. Are you ready to embrace the freedom of choice?
www.veoliawaterst.nl or you can call us on +31 (0)318 691 500
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Diagnostische kit
PelvoCheck CT / NG is een nieuwe diagnostische kit voor de
gelijktijdige detectie van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae. De kit is een uitbreiding van de oCheck
productportfolio, die speciaal ontwikkeld is om aan de eisen
voor klinische diagnostiek te voldoen: veel exemplaren kunnen worden verwerkt in een korte periode en op aanwezigheid
van specifieke virale of bacteriële soorten onderzocht.
PelvoCheck CT / NG voordelen:
• Zeer gevoelige en specifieke array-gebaseerde diagnostische
test.
• Geïntegreerd systeem voor kwaliteitscontrole.
• Klinisch gevalideerd voor urinemonsters, cervicale of vaginale uitstrijkjes en voor samengevoegde urinemonsters.

27

 rie voorkomende SOA-testen op
•D
een oCheck platform.
 ant-en-klare kit voor 60 mon•K
sters, inclusief DNA-array’s en
oplossingen.
PelvoCheck accessoires, zoals de
speciaal ontworpen devices voor het verzamelen van urine of
cervicale en/of vaginale uitstrijkjes, garanderen zeer betrouwbare resultaten. De PelvoCheck CT / NG, in combinatie met
de juiste accessoires, biedt een volledig afgedekt proces van
monsterafname tot diagnostisch resultaat.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl-gbo.com

Levering van
vloeibare stikstof
Altijd controle over je biobank
De kwaliteit van een biobank hangt nauw samen met de communicatie tussen de verschillende beheersystemen en de uit te lezen, gevoelige opslagapparatuur. Het realtime kunnen beschikken over alle benodigde data is
daarbij essentieel. Dit is mogelijk met de innovatieve CryoFill vulautomaat
en de nieuwste PLC schakelkast met Modbus-verbinding. Deze configuratie
kan met meerdere alarm- en monitoringssystemen communiceren, wat
mogelijk is gemaakt door samenwerking met leveranciers als IKS Nederland
(XiltriX) en Planer UK (ReAssure).
Zo is het mogelijk om vanuit huis alle relevante data op afstand uit te lezen.
Dit is vooral handig bij storingen ’s nachts of in het weekend, waarbij je
niet meer ter plekke de situatie hoeft te gaan controleren maar op afstand
kunt beslissen of interventie gewenst of noodzakelijk is. Van afstand kan
direct het vloeistofniveau worden uitgelezen, alsmede de temperatuur,
vulstatus, alarmstatus, dekselstatus en de voedingsspanning.
Deze realtime communicatie geldt ook voor aansluiting via de PLCcryobankregeling, waarmee je de stikstofniveaus in alle drukvaten kunt
uitlezen, kunt zien welk drukvat het systeem voedt en wat het zuurstofpercentage in de ruimte is. Tevens is het alarmniveau, de noodstopactivatie
of bediening dodemansvulknop zichtbaar en is te zien waar en wanneer
hoeveel stikstof wordt afgetapt.
Een bijkomend voordeel van de CryoFill is dat deze twee methodieken
heeft voor het meten van het vloeibare stikstofniveau in de opslagvaten.
Daardoor is het mogelijk bestaande biologische opslagvaten te moderniseren tegen relatief lage kosten.

Onder de noemer CryoLogistics biedt Cryo Solutions, desgewenst tot op afdelingsniveau, een uitgebreid pakket aan logistieke dienstverlening voor
het leveren van vloeibare gassen (Ar, He, N2, O2,
CO2), droogijs (CO2) en totaaloplossingen rondom
vloeibare gassen. Vloeibare gassen zijn leverbaar in kleinere hoeveelheden vanaf 8 tot 2.000
liter per keer. Droogijs korrels zijn te verkrijgen
in verpakkingen van 6, 12, 20 en 25 kilogram.
Aanvullend kunnen de opslagvaten, drukvaten en
veiligheidsartikelen zoals cryogene handschoenen
en zuurstofdetectie apparatuur worden gehuurd,
voor zowel korte als langere periodes.
Neem voor meer informatie en prijzen contact op
met Cryo Solutions.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl
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IMMUNO-ASSAY’S

U-CyTech al zestien jaar
voorop in ontwikkeling
van cytokine-assay’s
De dynamiek in het onderzoek aan cytokines en daarmee gecorreleerde ziektes hebben het Utrechtse bedrijf U-CyTech geen windeieren gelegd. Vanaf de start in 1999 slaagde oprichter Peter van der Meide
er in om voor niche markten innovatieve immuno-assay’s te ontwikkelen.
Ook nu –op het moment dat hij zijn R&D-verantwoordelijkheid overdraagt
aan zijn dochter Wendy van der Meide– zijn er nog talrijke nieuwe producten en ideeën in de pijplijn.

T

ot een aantal jaar geleden praatte Peter
van der Meide onderzoekers van het
LUMC bij over de ‘state of the art’ in
cytokines. Hij begon zijn praatje steevast
met drie cartoons. De eerste laat een energieke
onderzoeker zien uit 1982, die trots vertelt dat
hij door de ontdekking van vijf cytokines het
cytokine-netwerk in kaart heeft gebracht. Een
volgende tekening toont de situatie in 1990.
Er staan inmiddels wat zweetdruppels op het
voorhoofd van de onderzoeker, want het blijkt
toch allemaal wat ingewikkelder, met tenminste
twintig cytokines. In de laatste tekening zit de
onderzoeker letterlijk met zijn handen in het haar
gebogen over een enorm netwerk dat alle kanten
op gaat, waar hij nauwelijks grip op heeft.
De drie cartoons geven ook een inkijkje in de
fascinatie van Peter van der Meide voor cytokines. “Alles is onverbrekelijk met elkaar verbonden. Het is als een uurwerk dat afhankelijk is van
duizenden radertjes. Er hoeft maar één cytokine
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tussen te zitten die niet goed functioneert en je
wordt ernstig ziek of overleeft het niet”, stelt de
directeur van het door hem in 1999 opgerichte
U-CyTech biosciences.
De start van zijn bedrijf is ook ingegeven door
een flinke dosis ‘liefde voor het vak’ die hem het
zetje in de rug gaf toen de gelegenheid zich voordeed om het ondernemerschap in te rollen. “Ik
werkte als onderzoeker bij TNO, bij het Primatencentrum in Rijswijk. Uiteraard aan cytokines.
Het mondiale onderzoek vond voornamelijk
plaats bij universiteiten en met name bij de
Universiteit Utrecht was veel belangstelling voor
cytokines. In 1999 werd mij daar een baan aangeboden en met financiering vanuit de stichting
Mibiton werd bij de universiteit een cytokine
laboratorium ingericht. Vanaf dat moment kon
de onderneming van start gaan. Een hectische
begintijd, niet in de laatste plaats omdat we met
vallen en opstaan het ondernemerschap en alles
wat daarbij komt kijken rond financiën en ad-

ministratie onder de knie moesten
krijgen!”, blikt Peter van der Meide
terug.

Vliegende start
Commercieel gezien liep het direct
goed bij U-CyTech, wat alles te
maken had met de in die tijd grote
populariteit van het fundamenteel onderzoek aan cytokines en
de goede naam van Peter van der
Meide in de cytokinewereld. Hij had
immers zelf bij TNO al veel gepubliceerd over cytokines en gebruikte
de door hem ontwikkelde tests voor
zijn eigen onderzoek.
Onderzoekers weten nog steeds
de weg naar Utrecht te vinden, al
is in de loop der jaren de mondiale
concurrentie wel fors toegenomen, met name uit Aziatische

08-05-15 13:21

29

LABVISION | # 2 | MEI 2015

Wendy van der Meide werkt sinds 2009 als onderzoeker en projectleider bij U-CyTech.

hoek. “Onze kracht is flexibiliteit,
het snel kunnen inspelen op niche
behoeften. Concurreren tegen grote
bedrijven met multiplex ELISA’s is
erg lastig, maar voor die bedrijven
zijn de niches vaak te klein, en dat
is voor ons juist interessant. Daar
komen we wel steeds meer Chinese
bedrijven tegen. In China explodeert
het onderzoek; er wordt enorm veel
geld in gestoken. Ondanks de toegenomen concurrentie profiteren wij
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daar ook van. Zo is China een belangrijk exportland. Bovendien nemen ze ons werk uit handen
door cytokines van bepaalde ‘orphan’ species te
kloneren, zodat wij deze gewoon kunnen kopen
in plaats van daar zelf veel effort in te steken.”
Waar in de beginperiode iedere keer de ontdekking van een nieuwe cytokine een driver was
voor het ontwikkelen van nieuwe humane testen,
is dat nu vooral de toepassing bij andere species
waaronder nieuwe wereld apen. “We zitten aan
het einde van de pijplijn als het aankomt op het
ontdekken van nieuwe cytokines. Nu zijn het

vaak nog cytokines die door cellen in de circulatie
worden uitgescheiden en daardoor makkelijk
aantoonbaar zijn. Interleukine 1 tot 15 zijn
bijvoorbeeld algemeen voorkomende cytokines,
maar de interleukines die daarboven komen (tot
IL-38 aan toe) zijn een stuk lastiger te detecteren.
Het is cruciaal om te laten zien dat jouw test
in staat is om in natuurlijke situaties cytokines
zowel in lage als hoge concentraties te kwantificeren. Dat betekent dat je –vaak in nauwe samenwerking met de klant– met een bepaald type
➞
cytokine aan de slag gaat. Zo werken we nauw
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samen met onderzoekscentra die onderzoek doen
aan nieuwe wereld apen, de Marmoset. Voor
deze soort zijn er nog weinig commerciële cytokine testen beschikbaar, maar om die te ontwikkelen moet je wel cellen en materiaal van deze
dieren tot je beschikking hebben. Dergelijke opdrachten krijgen we ook voor oude wereld apen
en andere lagere diersoorten. In principe kan het
zelfs voorkomen dat iemand geïnteresseerd is
in een cytokine van een bepaald insect. Wat dat
betreft zijn de mogelijkheden van onderzoek aan
cytokines bijna onbegrensd. Al moet je natuurlijk
wel altijd de afweging maken of de niche groot
genoeg is: een investering in ontwikkelingswerk
kun je veelal alleen terugverdienen door die test
ook aan anderen te verkopen.”

De ELISA voorbij
Gevoeligheid en specificiteit zijn bepalend voor
de kwaliteit van een test, zeker voor onderzoekers. Wendy van der Meide, die sinds 2009 bij
het bedrijf van haar vader werkt en steeds meer
taken overneemt op R&D-gebied, licht de ontwikkelingen toe die U-CyTech op dit gebied heeft
ingezet. “We hebben in ons assortiment van
oudsher veel ELISA-testen, maar daarmee zijn we
nooit het traject van de multitesten ingegaan. Je
kunt dan weliswaar meerdere cytokines tegelijk
aantonen, maar dat gaat wel ten koste van de gevoeligheid. Die weg bewandelen we wel met de
ELISPOT, een test waarmee je naar een enkele cel
kunt kijken die een bepaald cytokine uitscheidt.
Daarmee kun je ruwweg die cel typeren. Maar
als je kunt aantonen dat deze zelfde cel meerdere
verschillende cytokines uitscheidt, dan kun je de
specificiteit van deze cel veel nauwkeuriger bepalen. Inmiddels hebben we enkele dual testen op
de markt gebracht, en zijn we druk bezig met het
optimaliseren van de drievoudige variant. Deze
FluoroSpot-testen werken op basis van fluorescentie. Het grappige is dat we al jaren geleden
een triple-test hebben ontwikkeld, maar toen
was de gevoeligheid onvoldoende om te kunnen
concurreren met de dual of enkele test. Nu zijn
de ontwikkelingen zo ver dat deze testen wel die
gevoeligheid halen, en komt er steeds meer vraag
naar dergelijke testen. Marktgericht als we zijn,
zijn we dus weer op de triple-test gesprongen.”

Auto-antilichamen
Ook ontwikkelingen in de ELISPOT-technologie
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CEO en oprichter Peter van der Meide.

brengen voor U-CyTech nieuwe afzetmogelijkheden. Peter van der Meide legt uit: “De klassieke
ELISPOT-test, die is gericht op de T-cellen, is nu
ook aangepast om B-cellen te kunnen detecteren
(de B-cell ELISPOT). Met deze assay kun je het
aantal B-cellen kwantificeren die bepaalde subtypes van antilichamen uitscheiden, en daarmee
vaststellen hoe de immuunrespons verloopt. We
hebben al verschillende testen op de markt voor
het humane, muizen en primaten onderzoek.
We werken nu hard aan een assay waarin de vier
belangrijkste IgG-subtypes van de mens en muis
bepaald kunnen worden.
De B-cellen staan enorm in de belangstelling
vanwege de productie van auto-antilichamen die
in veel ziektes een belangrijke rol spelen. Steeds
meer onderzoekers richten zich op deze mechanismen om meer inzicht te krijgen in ziektes
als kanker en autoimmuun-ziekten. “Als je kits
worden gebruikt voor onderzoek naar ziektes die
een grote maatschappelijke impact hebben, heb
je als het ware de wind in de rug. Er stroomt relatief veel subsidiegeld naar dergelijk onderzoek,

dus is er ook geld om dergelijke kits
aan te schaffen. Het is voor ons ook
dan ook zaak om goed de trends in
het immunologisch onderzoek in de
gaten te houden”, aldus Wendy van
der Meide.

Naar de kliniek
U-CyTech werkt ook samen met
farmaceutische bedrijven die testen
laten ontwikkelen om auto-antilichamen te kunnen meten tegen
bepaalde cytokines. Tot nu toe
vooral voor de beginfases van het
farmaceutisch onderzoek. “Wil je
je testen laten inzetten bij klinische
onderzoeken, dan moet je alles
produceren onder het GLP-regime.
Dat is binnen ons bedrijf een relatief
grote administratieve belasting,
en we hebben er tot nu toe altijd
voor gekozen om dat af te houden.
Maar, mede door de focus op het
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ELISA voor kleine monsters
Voor veel species heb je maar heel weinig monster beschikbaar. Met
ELISA ben je daar dan zo doorheen. De Cytomax ELISA werkt met platen met microkanalen met daarin een reactiekamer van slechts 4,5 µl.
U-CyTech heeft inmiddels een aantal testen volgens dit principe op de
markt gebracht. Wendy van der Meide licht de techniek toe: “Naast het
kleine monstervolume zijn voordelen dat je de test snel kunt uitvoeren
en er geen was-apparaat nodig is. Het vereist wel wat extra aandacht
voor de manier van werken met name voor analisten die vertrouwd zijn
met de conventionele ELISA; je moet bijvoorbeeld heel precies pipetteren om deze testen reproduceerbaar uit te kunnen voeren. We blijven dan ook doorontwikkelen om de testen wat dat betreft eenvoudiger
en robuuster te maken. Zo onderzoeken we met de Biotek-apparatuur
–naast de Synergy HT reader hebben we ook een Precision XS microplate sample processor waarmee we uiterst nauwkeurig kunnen pipetteren– welk systeem voor de klant het handigst is om mee te werken.
Wat dat betreft zetten we hoog in door testen te ontwikkelen op basis
van de Biotek apparatuur. Als een klant een andere, minder gevoelige
reader heeft, bijvoorbeeld gebaseerd op enkel een monochromator in
plaats van filtersystemen, kan dat problemen opleveren. Ook moet je
zeer nauwkeurig omschrijven hoe je de apparatuur instelt en de platen
afleest. Al die variabelen moet je goed in kaart hebben voordat je een kit
op grote schaal gaat verkopen.”

Ook Nathalie van der Meide is inmiddels werkzaam bij U-CyTech, als immunologisch
research scientist.

auto-immuun onderzoek, zie je dat er ook buiten
de wetenschappelijke onderzoekslaboratoria
een groeiende behoefte is aan onze technologie.
Denk alleen al aan de ziekenhuizen, waar tal van
immunologische testen routinematig worden
uitgevoerd. Standaard ELISA’s zijn in bepaalde
gevallen niet toereikend en dan komen wij om

Voorbeeld van een testkit zoals die wordt uitgeleverd door
U-CyTech.
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de hoek kijken. Het is dan wel zaak om de test
gevoeliger en robuuster te maken, procedureel
te versimpelen en ook wat aan de prijs te doen”,
schetst Wendy van der Meide enkele ontwikkelingen voor de komende jaren. “Omdat ook
de ontwikkelingen in de afleesapparatuur niet
stilstaan, is er nu apparatuur op de markt die
veel gevoeliger kan meten. Dat is ook één van de
redenen dat we de BioTek Synergy HT bij BioSPX
hebben aangeschaft. En blijkbaar hebben ook
andere onderzoekers dergelijke instrumenten tot
hun beschikking, want we krijgen steeds meer
vragen om op basis van deze apparatuur nieuwe
testen te ontwikkelen.”
“Dat is een hele uitdaging”, vult haar vader
aan. “Maar met een steeds grotere behoefte
aan verfijning in zowel academisch als klinische
onderzoek hebben wij met onze testbenadering
een pré. Neem als voorbeeld het onderscheid
tussen B- en T-cellen. In de beginperiode was
het een wet van Meden en Perzen dat T cellen
cytokines maken en B-cellen de immuunglobulines, dus als je met een ELISPOT-test op bijvoor-

beeld interleukine 10 twintig spots
vond, wist je (met de wijsheid van
nu: dacht je) dat er twintig T-cellen
waren. Tegenwoordig weten we dat
B-cellen ook cytokines maken. Voor
hetzelfde geld had je dus vijftien
T-cellen en vijf B-cellen in je monster gehad. Met onze FluoroSpot
kit willen we nu gaan kijken of we
tegelijk zowel de B- als de T-cellen
kunnen detecteren en van elkaar
kunnen onderscheiden. En het zal
alleen nog maar verfijnder worden:
over vijf jaar is de situatie mogelijk
weer heel anders!”

I N F O R M AT I E

BioSPX
www.biospx.com
U-CyTech biosciences
www.ucytech.com

■
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Science for
Solids
zz

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 laboratoriuminstrumenten 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.

www.verder-scientific.nl
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Altijd voldoende afvoerluchtstroming
In de EN 14175 (2003) norm voor
zuurkasten is onder testruimtecondities de laagste afvoerluchtstroom
vastgesteld waarbij de zuurkast nog
steeds veilig werkt. Het naleven van
de toegestane testlimieten is alleen
mogelijk als de zuurkast voldoende
afvoerluchtstroming heeft. Hiervoor
moet het afvoerluchtvolume continu
gecontroleerd worden en moet de
gebruiker op de hoogte gesteld
worden van eventueel niet of
minder goed functioneren onder de
grenswaarden. Een display met een
digitale indicatie van de afvoer-

luchtvolumestroom, die aangeeft
of het luchtafvoersysteem correct
functioneert, is van grote waarde in
de praktijk.
Laboratoriummedewerkers spelen
een cruciale rol in de dagelijkse
praktijk. Snelle bewegingen voor de
zuurkast kunnen het luchtstroompatroon verstoren en voor de uitbraak
van schadelijke gassen zorgen. Daarom dienen deze verstoringen vermeden te worden, het schuifraam
moet zoveel als mogelijk gesloten
blijven en de zuurkasten dienen

Continu-extractie
voor automatische
vetbepaling

niet met een minimale luchtstroom
te werken. Exploris laboratoriumzuurkasten hebben motorgestuurde
schuiframen. Bij deze feature
detecteert een bewegingssensor of
er gebruikers zijn. Indien er geen
bewegingen gedetecteerd worden,
wordt het schuifraam na verloop
van een instelbare tijd automatisch
gesloten. Een bijkomend positief
effect is dat het openen en sluiten
gelijkmatiger verloopt als bij manuele bediening. Dit zorgt voor een
aanzienlijke reductie van ongewenste wervelingen.

Köttermann
www.kottermann.com
systemlabor.nl@kottermann.com

Ionchromatografie voor de
analyse van voedingsmiddelen

Met deze uitbreiding van haar klassieke extractieportfolio is
Büchi de enige leverancier van de drie meest gebruikte geautomatiseerde extractiemethoden voor vetbepaling: Soxhlet,
‘hot extraction’ en ‘continuous extraction’ (Twisselmann).

Metrohm introduceert twee complete IC-pakketten voor state-of-the-art
voedselanalyse. Tot en met 31 december 2015 krijgen klanten bij aanschaf
van een dergelijk pakket gratis Magic Net software alsmede gratis accessoires voor inline ultrafiltratie, een monstervoorbereidingstechniek die
vaak gebruikt voor de analyse van voedingsproducten met IC.
IC is een veelzijdige, beproefde methode die wordt gebruikt voor analyse
van zowel voedsel als (fris)dranken. Anionen, kationen, aminen, organische
zuren, koolhydraten, aminozuren, suikervervangers, conserveermiddelen en
smaakstoffen kunnen worden bepaald door IC in vrijwel elke matrix met uiterste precisie en betrouwbaarheid. IC is bovendien
een zeer efficiënte techniek.
Chemisch vergelijkbare
stoffen kunnen parallel
worden bepaald in één
enkele analyse. IC wordt
nog efficiënter wanneer
het wordt gecombineerd
met de vele mogelijkheden
van Metrohm Inline Sample
Preparation (MISP). Deze
technieken zorgen er voor
dat veel monsters zonder
handmatige monstervoorbereiding automatisch
worden geanalyseerd. Een overzicht van de vele applicaties en details van
de IC-systemen is op te vragen door een mailtje te sturen naar Metrohm.

Büchi Labortechnik
www.buchi.com/e-816-ece
benelux@buchi.com

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com
info@metrohm.nl

Büchi Labortechnik introduceert een nieuwe
oplossing voor automatische vetbepaling: de
extractie-unit E-816 ECE (‘economic continuous extraction’). De E-816 ECE automatiseert de continu-extractiemethode volgens
de Twisselmann methode.
Dit gaat niet alleen gepaard met een flinke besparing op de
analysekosten, maar legt ook nog eens een aanzienlijk lagere
tijdsclaim op de analist. De volgende eigenschappen dragen
hieraan bij:
• Minimaal gebruik van oplosmiddelen dankzij het compacte
ontwerp van de vernieuwde glaskolommen.
• Ongeëvenaarde terugwinning van oplosmiddelen ( > 90 %)
dankzij het gekoelde oplosmiddelreservoir.
• Minder handelingen door het gemakkelijk laden van de
monsters.
• Tot vier keer sneller in vergelijking met extracties die gebruik maken van klassiek glaswerk.
• Excellente reproduceerbaarheid door de methode van automatische continu-extractie.
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MASSASPECTROMETRIE

De hoogleraren Manfred Wuhrer (links) en Govert Somsen bij de meest recente aanwint: de Maxis HD massaspectrometer die als één van de eerste in de wereld is uitgerust met de vernieuwde ETD, ‘electron transfer dissociation’ unit.

De (bio)analytisch chemici van de afdeling
Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen van de VU verhuizen begin volgend jaar
van het W&N gebouw naar het gloednieuwe
O|2 laboratorium- en onderwijsgebouw naast
het VUmc. De jonge hoogleraren Govert
Somsen en Manfred Wuhrer zien er
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naar uit. Niet alleen vanwege de broodnodige upgrade van de labruimtes. Maar ook
door de intensivering van de samenwerking
met de andere groepen die participeren in
het AIMMS (Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems) en ook in O|2
onderdak vinden.
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Iedereen wil werken op de
nieuwe massaspectrometers

A

lsof je even in de cockpit mocht kijken,
en eenmaal weer buiten –een beetje
duizelig van alle indrukken– nog net
een stipje aan het firmament ziet verdwijnen. Zo voelt het na een gesprek met Govert
Somsen en Manfred Wuhrer, die gegrepen door
de dynamiek van de massaspectrometrie, in
een eindeloze ‘time of flight’ de grenzen van de
analytische chemie aan het verkennen zijn. En op
die reis steeds meer wetenschappers uit andere
vakgebieden weten te ioniseren met het MSvirus: moleculair biologen, klinici, microbiologen,
noem maar op. Iedereen lijkt op die alsmaar
voortdenderende trein van de massaspectrometrie te willen springen.
De beide hoogleraren, die zo’n twee jaar geleden
bijna tegelijkertijd bij de afdeling Scheikunde &
Farmaceutische Wetenschappen van de Science
faculteit van de VU werden aangesteld, blijven
daarbij overigens wel met beide benen op de
grond staan. Govert Somsen: “Als klassieke analytisch chemicus ben ik vooral geïnteresseerd in
de methodes, om het werkend te krijgen. Binnen
mijn leerstoel ‘Biomoleculaire Analyse’ richt ik
mij onder andere op de analyse van farmaceutische eiwitten (biofarmaceutica). Modificaties
van die eiwitten kunnen de activiteit en de
werking van die geneesmiddelen beïnvloeden.
Mijn aandacht gaat hierbij vooral uit naar het
zichtbaar maken van die modificaties, en dan het
liefst door te meten aan de intacte eiwitten, dus
zonder de biomoleculen in stukjes te knippen
voordat ze de massaspectrometer ingaan.”
Capillaire elektroforese (CE) is de scheidings-
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De onderzoekers bij Bio-Analytische Chemie kijken reikhalzend uit naar de verhuizing, volgend jaar, naar het O|2 laboratorium- en onderwijsgebouw, naast het VUmc. Niet in de laatste plaats omdat ze daar intensief kunnen samenwerken met de
vakgroepen binnen AIMMS, het ‘Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems’.

techniek bij uitstek om in combinatie met MS
analyses te doen aan intacte eiwitten. “CE is
een beetje de Heintje Davids van de analytische
chemie. Aan het eind van de vorige eeuw maakte
de techniek opgang binnen de farmaceutische
analyse. Maar door allerlei ontwikkelingen binnen de vloeistofchromatografie, zoals UPLC, is CE
op de achtergrond geraakt. Om met de opkomst
van de biofarma weer zo populair te worden
dat technieken als capillaire gelelektroforese en

capillaire iso-elektrische focussing
bij de farmabedrijven als standaard
QC-methodes worden voorgeschreven. Bij ons heeft CE overigens
altijd op het netvlies gestaan, juist
vanwege de mogelijkheid om analyses te doen aan intacte eiwitten. LC
doet het daar niet zo goed, vooral
als het gaat om subtiele verande➞
ringen in grote eiwitten. Dan heb
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je een selectiviteit nodig, die je in LC bijna niet
vindt. Wij werken al jaren aan de koppeling tussen CE en electrospray ionisatie MS. Ons motto
is dat je alleen maar goede MS kunt doen als je
daarvoor eerst een hele goede scheiding hebt.
Om die grote eiwitten goed in de MS te krijgen,
moet je methodologisch op de randen van het
mogelijke werken. Dat begint zijn vruchten af te
werpen. Bijvoorbeeld een gelieerd bedrijfje in
antibody drug conjugates koppelt geneesmiddelen aan grote eiwitten van 150.000 Da. Om ze
te karakteriseren gebruiken ze onze methoden.
En sowieso merk ik de laatste tijd meer belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Ze beginnen
nieuwsgierig te worden!”

Glycanen
Eén van de ‘natuurlijke’ modificaties bij eiwitten is glycosylering. En daarmee is de koppeling gelegd naar het werk van collega Manfred
Wuhrer, die zich binnen de leerstoel ‘Analytics of
Biomolecular Interactions’ heeft gespecialiseerd
in de analyse van glycanen. Anders dan bij Govert
Somsen ligt de focus bij Manfred Wuhrer niet alleen op de methodologische component, als juist
ook op de toepassing. “Ik probeer de methodes
die we hier hebben ontwikkeld in de praktijk toe
te passen, niet alleen voor biofarmaceutische,
maar ook voor biomedische en klinische monsters. Daar werk je in een heel andere dynamiek.
Waar Govert zich kan concentreren op bij wijze
van spreken één eiwit in een buisje, hebben wij te
maken met populaties van honderden tot duizenden monsters van patiënten die allemaal verschillend zijn en vele andere componenten bevatten.
De kunst is dan om er iets uit te selecteren
waarvan je zegt: dit staat voor deze complicatie,
voor deze ziekte; is er kenmerkend voor. Naast je
massaspectrometrische werk, neem je ook zaken
mee als de opzet van een studie, of de monsters
op een gestandaardiseerde manier zijn verzameld
en opgeslagen, of ze allemaal op dezelfde manier
zijn voorbewerkt en geanalyseerd. Met het opzetten van een dergelijke robuuste methode ben
je zo een half jaar verder.”
Als voorbeeld van de toegevoegde waarde van
massaspectrometrie geeft Manfred Wuhrer de
glycaananalyse van tumormarkers. “Tot nu toe
wordt van bepaalde moleculen die door de tumor
worden afgescheiden en in de circulatie komen, alleen de concentratie gemeten. Maar omdat die ei-

LV26 Art Bruker-VU.indd 36

Het leuke van ons werk is dat er ook
wel dingen uitkomen die je niet
verwacht. Dan moet je echt gaan
onderzoeken, de techniek in duiken,
de data-analyse doorgronden.

witten geglycosyleerd zijn, denken wij dat het ook
zinvol is om de glycanen van die eiwitten te bekijken. Het veranderen van die suikers op zich geeft
al een indicatie dat er iets gebeurt in de tumor,
bijvoorbeeld dat cellen bezig zijn te vermenigvuldigen, of los laten, wat kan leiden tot metastases.
Wij willen deze signalen op de eiwitten – de
‘signatures’– ontrafelen, zodat je simpelweg door
de analyse van een druppeltje bloed nog meer te
weten komt over een ziekte. Dat kan leiden tot
een betere ‘early stage’ detectie. Vaak worden
licht verhoogde concentraties gemeten, maar dat
zegt niet zo veel. Maar als dan zou blijken dat ook
de glycosylering is veranderd, dan gaan wellicht
de signalen eerder op rood. Het verschil tussen ‘er
is een tumor’ en ‘er gaat zich een tumor ontwikkelen’ kan levensbepalend zijn.”

Top of the bill
Zowel Somsen (in Utrecht) als Wuhrer (in Duitsland en Leiden) hebben al eerder met Brukerapparatuur gewerkt. Maar in Amsterdam vallen
ze wat dat betreft echt met de neus in de boter.
Een snelle blik door de verschillende laboratoria
leert dat er tenminste tien systemen staan, die
een breed scala van koppelings-, ionisatie- en
detectietechnieken coveren. Systemen die ook
gewoon allemaal functioneren, al zijn de twee
nieuwste massaspectrometers die vorig jaar werden geplaatst, verreweg het populairst onder de
circa 20 onderzoekers. “Iedereen wil werken met
de nieuwe ESI- en MALDI-TOF-MS systemen,
omdat deze uitblinken qua gevoeligheid, resolutie, en meetnauwkeurigheid; die verbetering en
ontwikkeling gaat maar door. De MALDI-TOF-MS
is uitermate geschikt voor de glycaananalyse. Het
blijkt dat de glycanen hiermee goed ioniseren, en
dat we hiermee alle glycanen in ons monster in
een klap kunnen meten”, zegt Manfred Wuhrer.
De andere nieuwe massaspectrometer, de Maxis

HD, is meer op het lijf van Govert
Somsen geschreven. “Dit instrument
heeft net een upgrade gekregen met
de vernieuwde ETD, een ‘electron
transfer dissociation’ unit. In plaats
van het meten van de totale massa
van het molecuul, kun je dat molecuul in de gasfase in het vacuüm
fragmenteren. Op die manier kun je
achterhalen waar op het molecuul
welke modificatie zit. Dus ik kan dan
de sequentie bepalen van delen van
het molecuul en ook zien waar een
schade is ontstaan of een modificatie is aangebracht. Sommige van die
modificaties kunnen belangrijk zijn
voor de functie van het molecuul en
het is dan belangrijk om te weten
waar die precies zit.”

Symbiose
De onderzoekers op de VU zijn in de
gelegenheid gesteld om als één van
de eersten op de wereld te werken
met de nieuwe ETD massaspectrometer. “Dat heeft alles te maken
met de samenwerking met Bruker
om de massaspectrometrie naar een
nog hoger plan te trekken. Waar in
de begintijd de fysici met fundamenteel onderzoek de kar trokken
in de ontwikkeling van massaspectrometrische technieken, hebben
leveranciers als Bruker dit stokje
nu overgenomen. Onze rol hierin
is tweeledig. Wij krijgen vanuit
de praktijk veel vragen van klinici,
biologen, noem maar op. Die vragen
vertalen we naar mogelijke verbeter- of ontwikkelpunten. Bruker gaat
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Met de verhuizing, in de
loop van dit jaar, naar het
O|2-gebouw kunnen de
laboratoria weer strak en
netjes worden ingericht, en
is er voor iedere massaspectrometer voldoende plek.

daar mee aan de slag en dan zijn wij
weer degenen die het als eerste in
de praktijk testen. Dat is voor ons
een prima constructie: je houdt feeling met de dagelijkse praktijk, de
gebruikers, en je zit vooraan wat betreft de innovaties en apparatuur”,
legt Govert Somsen uit.
Naast de fysisch-technologische verbeteringen is de laatste jaren steeds
meer de nadruk komen te liggen
op de massaspectrometer als ‘black
box’, het robuust maken van toepassingen door onder andere eenduidige
data-analyse. “Het is fascinerend om
een instrument als de MALDI Biotyper te zien in markten en toepassingsgebieden waar je tien jaar geleden nog helemaal niet aan durfde te
denken. Om dit te bewerkstelligen
zijn er enorme slagen gemaakt in het
gebruikersvriendelijk maken van het
apparaat en het robuust maken van
methoden. Het genereren van goede
data is veel gemakkelijker geworden.
Trainingen van een dag zijn vaak al
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voldoende voor gebruikers om met de massaspectrometers aan de slag te kunnen.”

Populair
Ook vanuit het ziekenhuis en vakgroepen bij
onder andere biologie, scheikunde en biofysica
ziet Manfred Wuhrer toenemende belangstelling
voor het werk van de Amsterdamse analytisch
chemici. “Het mooie is dat veel van die groepen
sinds vijf jaar met elkaar verbonden zijn binnen
AIMMS, het ‘Amsterdam Institute for Molecules,
Medicines and Systems’. Deze lokale onderzoeksschool is een verbindende factor in het life
sciences onderzoek. Al die groepen verhuizen
naar het nieuwe O|2 laboratorium- en onderwijsgebouw naast het VUmc. Hiermee wordt de
trend gezet om de klassieke organisatiestructuur
vanuit de universiteit los te laten om juist vanuit
een bepaald onderzoeksthema de goede groepen
bij elkaar te zetten. We hebben daar grote verwachtingen van en geloven dat het ook een extra
boost zal geven aan het massaspectrometrische
onderzoek. Vragen voor methode-ontwikkeling
zullen alleen maar toenemen. En ook bij de dataanalyse kunnen wij –nog meer dan nu– fungeren
als analytisch geweten.”

Govert Somsen vult aan dat het onderzoek aan
sec massaspectrometrie een belangrijke rol zal
blijven vervullen. “Het leuke van ons werk is dat
er ook wel dingen uitkomen die je niet verwacht.
Dan moet je echt gaan onderzoeken, de techniek in duiken, de data-analyse doorgronden.
Met dingen uitzoeken win je geen prijzen. Maar
je moet het wel doen, anders loop je tegen
problemen aan in je experimenten die er wel
toe doen. Wat dat betreft is het onderzoek van
Manfred een goed voorbeeld. Pas als je jaren
bent gefocust op in dit geval suikers, begin je
door te krijgen waar de methodische knelpunten
zitten. En dat betaalt zich op een zeker moment
uit in succes!”
I N F O R M AT I E

Bruker Nederland
www.bruker.nl
Vakgroep Bio-Analytische Chemie
www.chem.vu.nl/en/research/division-bioanalytical-chemistry
AIMMS
www.aimms.vu.nl
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Minicentrifuge
Gilson’s GmClab is een snelle minicentrifuge die veilig in gebruik
is. De GmClab biedt ruimte aan acht microbuizen van 1,5 of 2,0
ml of acht PCR-buizen (0,2 ml) of zestien enkele PCR-buizen. Het
deksel opent in een hoek tot maximaal 160° voor gemakkelijke
toegang tot de buizen. De met een dynamische rem voor de
noodstop uitgeruste centrifuge kan snel worden geactiveerd door
sluiten van het deksel. Een vlot en
snel einde voor het snel centrifugeren maakt hem ideaal voor proeven
met veel monsters.
Interesse in een demo? Neem dan
contact op met Gilson.

Directe voeding ultrapuur water voor IC
Sterk gezuiverd water is essentieel voor ionchromatografie, voor bijvoorbeeld de bereiding van eluenten, blanco's
en standaarden, monstervoorbereiding en het spoelen van
apparatuur. Metrohm heeft verschillende systemen om een
aantal van deze stappen te automatiseren. Echter, de bron
van gezuiverd water voor geautomatiseerde processen was
een potentiële zwakke schakel. Water wordt handmatig
afgegeven in een statisch, vaak slecht beschermd reservoir
waar het wordt gebruikt gedurende vele uren of dagen zonder
herzuivering. Verontreiniging van dit water kan van invloed
zijn op alle aspecten van IC-analyses in het bijzonder eluenszuiverheid, levensduur en prestaties van de kolom, kalibratie,
detectielimieten en stabiliteit van de detector.
Elga LabWater heeft in nauw overleg met Metrohm de Purelab
flex 5 en 6 waterzuiveringssystemen ontwikkeld. Die bieden
zowel een reservoir van vers gezuiverd water als een drukloze
directe bron van ultrapuur water voor Metrohm’s 941 Eluent
Production Module. Bovendien verschaffen deze systemen
ultrapuur water voor andere geautomatiseerde functies, zoals
liquid handling, sample overdracht en systeemspoeling.
De 941 Eluens Production Module wordt gebruikt om het
vloeistofconcentraat met ultrapuur water te verdunnen. De
belangrijkste voordelen van een dergelijk systeem liggen in de
hoge beschikbaarheid van puur water en het gebruiksgemak.

Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com

Vortexmenger
Veel laboranten maken het liefst gebruik van een stabiele en robuuste
no-nonsense vortexmenger. Daarom heeft Salm en Kipp de vortexmenger
X-3010 in het private label assortiment opgenomen. Het excentrische
draaimechanisme maakt de X-3010 ideaal voor het subtiel mengen van cellen of het krachtig suspenderen van biologische en chemische vloeistoffen
in buizen.
Een robuuste aluminium behuizing en speciale voetjes absorberen trillingen
en voorkomen het ‘lopen’ bij hoge snelheden. Middels een grote draaiknop
kan de snelheid traploos
worden ingesteld tussen 0 en
2.500 rpm. Er kan gekozen
worden tussen aandruk activatie en continu werking.
Dankzij de optionele
adapters voor verschillende
toepassingen is deze vortexmenger breed toepasbaar
in life science, fysische en
chemische analyse.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Veolia Water Solutions & Technologies

www.veoliawaterst.nl
info.nl@veolia.com
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SCANNING PROBE MICROSCOPIE

Bouwers van Reactor-SPM’s
zijn niet vies van
iets openschroeven
Leiden Probe Microscopy maakt systemen waarmee je tot op
atoomniveau reacties op oppervlaktes kunt volgen. Uiteraard speelt
de scanning probe microscoop (SPM) daarin een grote rol. Maar minstens
zo belangrijk is het in goede banen leiden van de aan- en afvoer van de verschillende gassen naar en van de reactor. De fysici hebben hiervoor leentjebuur gespeeld bij analytisch-chemische technieken als GC. Met uiteraard
de nodige aanpassingen, want standaard componenten, die zul je niet snel
tegenkomen in de Reactor-SPM.

H

et is eens wat anders dan die YouTubefilmpjes van katten die gekke dingen
doen, of vrienden die elkaar voor de
lol wezenloos laten schrikken. Dit zijn
bijna kunstwerkjes, met mooie kleuren, geel en
oranje. Ook een beetje onbestemd, zo zonder
geluid. Maar wel razend intrigerend; eigenlijk
geloof je niet dat ze echt zijn. Toch is dat wel het
geval, en kun je meekijken naar de atomen wanneer de naald van een scanning probe microscoop
over een oppervlakte scheert. Kun je ‘live’ vanaf
de eretribune een kristallisatieproces volgen. En
zelfs kun je tot in de haarvaten getuige zijn van
de werking van een platinakatalysator, met de
uitslagen van verschillende gasdrukken erbij. Net
als bij de Champions League met de percentages
balbezit en goede passes.
De filmpjes staan op de site van Leiden Probe
Microscopy, een start-up bedrijf dat maar niet
oud lijkt te willen worden, maar in zijn tienjarig
bestaan reuzenstappen heeft gezet naar com-
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plete, bijna plug-and-play systemen waarmee
je tot op atomair niveau chemische reacties
kunt volgen. Directeur Gertjan van Baarle, die
bijna vanaf het begin bij het bedrijf werkzaam
is, schetst de ontwikkeling. “Eigenlijk begint die
al in de jaren tachtig, toen de eerste scanning
probe microscopen werden gebouwd. Hierbij
tast een probe het oppervlakte af en kun je pixel
voor pixel een plaatje opbouwen. Dat ging in het
begin heel erg langzaam. Toen we tien jaar geleden begonnen, was een minuut voor een plaatje
nog heel erg snel. Maar wij hadden al filmpjes in
gedachte waarbij je kunt zien wat er zich op een
oppervlakte afspeelt tijdens een bepaald proces.
En dan heb je het over meerdere beelden per seconde! Onze eerst inspanningen waren derhalve
gericht op het dusdanig robuust maken van de
technologie dat je die hogere beeldfrequentie
kunt realiseren. Geholpen door de razendsnelle
ontwikkelingen in de chipindustrie hebben we
een besturingssysteem gebouwd waarmee je de

microscoop kon bedienen om sneller
te kunnen meten. Dat is gelukt en
we konden prachtige plaatjes en
zelfs filmpjes maken.”

Katalyse
Voor alleen het bedieningssysteem
zag Gertjan van Baarle echter niet
voldoende marktpotentieel. “Met
alleen snelle elektronica kun je alleen klanten helpen die hun eigen
microscoop bouwen. Onze belangrijkste doelgroep bestaat uit onderzoekers. Die zullen zelden zelf de
SPM bij het besturingssysteem willen bouwen, maar willen graag een
compleet ‘turn-key’ microscoopsysteem waarmee ze onderzoek
kunnen doen, naar dynamische
processen kunnen kijken. De vraag
die we ons toen stelden was: voor
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Gertjan van Baarle, directeur van Leiden Probe Microscopy, met in zijn handen de opbouw van het subsysteem waarmee je heel nauwkeurig gassen kunt mengen en doseren naar de minireactor met de probe van de scanning probe microscoop. Belangrijke componenten hierin zijn de door Da Vinci Laboratory Solutions geleverde tubing en mengkleppen van VICI (Valco
Instruments Co. Inc.).

welke processen is er voor SPM
het meeste potentieel? Vanuit de
fundamenteel-wetenschappelijke
benadering van diffusie van atomen
op een oppervlak hebben we toen
katalyse als speerpunt gekozen.
Sowieso een fascinerend vakgebied, waar nog heel veel onbekend
is, maar waar ook een belangrijke
economische factor aan vast zit. Van
een katalysator zeggen we altijd dat
die passief is, niet mee doet aan de
reactie. Maar toch moet je ze na
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een tijdje vervangen. Dat karakteristieke proces
van eerst heel actief zijn, dan terugzakken naar
een bepaald niveau en dan plotseling chemisch
dood zijn, daar wil je een vinger achter krijgen.
Dat zou je met de SPM kunnen bekijken. Een
stukje platina, onder hoge druk een gas over het
oppervlak laten stromen en dan maar kijken of er
iets verandert. Wordt het oppervlak ruw of juist
vlak? In welke fysieke toestand is het materiaal
als het in de hoog-productieve toestand is, en
kunnen we daar verschil inzien ten opzichte van
de laag-productieve fase? De onderzoeksvragen
heb je zo verzonnen, maar de experimentele

realisatie is een ander verhaal. Ik noem drie
uitdagingen: ultrahoog vacuüm (UHV), grip op je
flow en samenstelling van je gasmengsel en niet
te vergeten: ook analytisch-chemisch kunnen
bepalen wat er gebeurd is in de reactor.”

Zuiver en onder hoog vacuüm
Omdat je met de probe de buitenste atoomlaag
scant, mag die laag natuurlijk niet geoxideerd
zijn. Dat bereik je in de eerste plaats door in een
UHV-omgeving te werken. Je maakt dus van
tevoren je monster helemaal schoon met speciale
UHV-tools en daarna transporteer je het prepa- ➞
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raat onder UHV naar een hele kleine reactor dat
een volume heeft van 0,5 ml. In die reactor zit de
naald van de SPM die het katalysatoroppervlak
gaat aftasten. Verder is er een ingang en een
uitgang voor het procesgas dat er met een druk
van maximaal 20 bar doorheen kan stromen. Dat
kan ook tot een redelijk hoge temperatuur, van
enkele honderden graden Celsius.
Met het ultrahoog vacuüm van circa 10-9 mbar
kun je minuten tot wel een half uur onder schone
omstandigheden werken. “Het duurt best wel
lang voordat je met die drukken een laagje vuil
op je monsteroppervlak hebt. Wat dat betreft
hebben we veel meer problemen met de gassen,
die zijn vuiler. Vijf negens (99,999 %) is voor ons
niet zuiver genoeg en zes negens is bijna niet aan
te komen voor veel gassen, dus die moet je in
ieder geval zo efficiënt mogelijk kunnen doseren,
zonder extra vervuiling toe te voegen”, geeft
Gertjan van Baarle als bruggetje naar de tweede
uitdaging.
Zij- en bovenaanzicht van het gasmengsysteem, met links de flowventielen voor de verschillende gassen, in het midden de

Spelen met het gas
Regeltechnisch is het een hele uitdaging om elke
verandering in gasflow en -samenstelling binnen
de karakteristieke tijd van je systeem –de verversing van je 0,5 ml in de reactor– te realiseren.
“Dat betekent dat je zo weinig mogelijke dode
volumes hebt en een klein intern volume: korte
tubing met een kleine diameter. Daar zijn we in
het begin best mee aan het worstelen geweest,
totdat we via Da Vinci Laboratory Solutions in
contact kwamen met Valco (tegenwoordig heet
het bedrijf VICI, red.) die onder andere tubing en
klepsystemen voor gaschromatografie maakt. We
hebben als één van de eersten de GC-technologie
geïmporteerd in de oppervlaktenatuurkunde. Het
is voor ons echt een ‘enabling technology’ met
kleine volumes, en –heel belangrijk– geen dode
volumes, want je wilt nergens in je systeem een
stukje hebben zitten dat naijlt.”
Ook van Valco is de mengklep waarin tot vijf
verschillende gassen kunnen worden gemengd
(vier procesgassen en één draaggas), voordat ze
de reactor ingaan. “Belangrijk voordeel is dat dit
roterende kleppen zijn, zodat je te verwaarlozen
dode volumes hebt. Je hebt alleen het interne volume van het rotortje en van de ‘dead end’s’ in de
kanalen die je niet hebt geselecteerd. Bovendien
kun je ook geen puls krijgen, omdat je roteert. En
dat is heel belangrijk, want als je door drukvari-
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atie of toevoeging van een gas een drukpuls
veroorzaakt, dan blaas je de reactor een beetje
op en dan is het al heel snel: weg resolutie, weg
scherpe probe, weg experiment!”, vertelt Gertjan
van Baarle.
De roterende kleppen passen perfect in het uitgedachte gasdoseringssysteem, dat is gebaseerd
op een back-pressure controller van Bronkhorst
die, achter de reactor, de druk regelt door de klep
dicht te knijpen of juist meer open te zetten. “Je
wilt in een experiment de stroom moleculen, de
flow die je erin stopt, constant houden. Die regelen we met een massaflow controller. Je hebt zo
onafhankelijke controle over druk en massaflow.
Elk gas heeft een eigen massaflow controller
waardoor je de verhouding tussen verschillende
gassen kunt bepalen en zelfs variëren tijdens het
experiment. Even voor de puristen onder de lezers: voor het mengen van de gassen hebben we
een dubbele selectieklep, waarbij het niet-geselecteerde gas naar de ene drukregelaar gaat, en
de wel-geselecteerde via het proces in de reactor
naar een andere drukregelaar. Je kunt er in de
praktijk dus zo een gas bij de flow door de reactor toevoegen, want de druk is al ingeregeld.”
En om het nog complexer te maken: de engi-

neers van Leiden Probe Microscopy
hebben de klep ook nog aangepast.
“Stel je wilt gas 1, 2 en 4 wel hebben, en de andere niet. Dat kun je
niet realiseren met de bestaande
producten. Daarom hebben we
met een klein freesapparaatje op
de rotor een complex kanaalsysteem aangebracht, waarbij je elke
volgorde van bijvoorbeeld H2, NH3,
O2 en NO kunt combineren en de
rest, die niet wordt gekozen, wordt
afgevoerd. Dus zestien verschillende
standen in één klep! Op dat snijvlak
van wat technologie biedt en wat de
applicatie vraagt onderscheiden we
ons. En dat gebeurt niet zelden door
iets open te schroeven en te modificeren. Daar zijn we niet vies van!”

Massaspectrometrie
Je kunt met de SPM weliswaar zien
wat er gebeurt op het oppervlak,
maar om te weten wat er gebeurt
in de gasfase zal je het reactiemengsel moeten analyseren. “Om
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“We hebben als één van de
eersten de GC-technologie geïmporteerd in de oppervlakte
natuurkunde. Het is voor ons
een ‘enabling technology’
met kleine volumes, en –heel
belangrijk– geen dode volumes.”

mengkleppen van VICI en rechts de backpressure controllers.

dat te doen heb je een snelle analysetool nodig,
die meerdere malen per seconde een chemische
scan kan maken van het dynamische mengsel.
Dan ligt massaspectrometrie natuurlijk voor de
hand. Uitdaging die we daarbij hadden was om
de reactordruk, die immers kan variëren tussen
20 bar en 1 mbar, terug te brengen tot het bereik
van 10-6 bar. Hiervoor hebben we een instelbaar
ventiel ontwikkeld (door een standaard klepje te
modificeren en achterstevoren terug te monteren), waarmee je direct van die hoge drukken
naar het gewenste meetvacuüm kunt gaan,
zonder een reductiesysteem wat weer extra volume zou genereren. Op die manier kun je met de
massaspectrometer om de 100 milliseconden een
datapunt genereren van de 5, 6 massa’s waarin
je geïnteresseerd bent. Optioneel kun je ook
GC doen, parallel aan de massaspectrometrie,
uiteraard met een lagere tijdresolutie. Dat kan
wel eens een uitkomst zijn wanneer de massa’s
overlappen.”
De ontwikkeling van deze meetunit geeft Leiden
Probe Microscopy ook perspectief naar omzet
buiten de materiaalonderzoekers. “In feite kun
je hiermee alle toepassingen bedienen waar je
vanuit een hoge druk online wilt bemonsteren
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met hoge tijdsresolutie. We zijn met deze unit al
zo ver dat we die plug-and-play kunnen aanbieden. Het is van buitenaf gezien niet meer dan een
doos met een knop er op voor de aansluiting op
je proces en een USB-aansluiting waarmee je de
spectra op je PC kunt bekijken.”

Toekomst
Met de analysator en ook het gasregelsysteem
heeft Gertjan van Baarle twee units in handen
die los van de grote SPM-projecten kunnen
worden verkocht. “Bedrijfseconomisch is dat
een uitkomst, want dat zorgt voor een stabiele
onderstroom in je omzet. De SPM-projecten zijn
in hoge mate klantspecifiek. Iedere klant werkt
weer met zijn eigen gassen. Daarop moet je niet
alleen het systeem aanpassen, maar bijvoorbeeld
ook de manuals: veiligheid is heel belangrijk.
En het is bij deze projecten ook een kwestie van
hollen of stilstaan. We staan op het punt een
groot project binnen te halen. Ik heb nu al sollicitatiegesprekken lopen om te anticiperen op de
verwachte groei die dat voor ons bedrijf met zich
mee zal brengen.”
Met een huidig personeelsbestand van vijf mensen
is Leiden Probe Microscopy nog opmerkelijk klein

voor een bedrijf dat zulke ingewikkelde en kostbare systemen maakt. Dat zet wel eens een rem op
de vele plannen van Gertjan van Baarle om door te
ontwikkelen. “Denk daarbij aan andere microscopische technieken (AFM), het systeem geschikt
maken voor agressievere gasmengsels en hogere
temperaturen, zodat je een groter klantpotentieel
hebt. En het analytisch spectrum uitbreiden. We
hebben al de mogelijkheid voor X-ray detectie,
zelfs simultaan met de MS. Maar om het helemaal
mooi te maken zouden we daar ook nog FT-IR of
Raman-spectroscopie aan toe willen voegen. Dan
kun je nog meer over het molecuul zeggen: is het
een CO die rechtop staat, of ligt die plat? Alleen
al dat soort vragen geeft ons voldoende brandstof
voor ons ontwikkelwerk. En als we er daarbij in
slagen om twee systemen per jaar te verkopen,
dan bouwen we daar een hele leuke business mee
op.”
I N F O R M AT I E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
Leiden Probe Microscopy
www.leidenprobemicroscopy.com
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Veterinair

Biomedisch

Technisch

Medische zorg

One Stop Shopping
‘De totaaloplossing voor uw vloeibare stikstof toepassingen’
•
•
•
•

Cryo Banking: externe opslag voor biomateriaal
Cryo Logistics: vloeibare stikstof (tot 2.000 liter per levering)
Cryo Medic: vloeibare stikstof op de afdeling/(buiten)poli en bij huisartsen
Cryo Move: verhuizen van samples en biomateriaal

•
•
•
•
•

Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
Veiligheidsproducten en trainingen
Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
Cryogene installaties en projecten
Engineering, onderhoud en 24-uurs
back-up service
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Snel en eenvoudig methoden valideren
Het valideren van methoden is een
belangrijke taak in elk analytisch laboratorium. Het systematisch nagaan of een
meetmethode betrouwbaar en geschikt
is voor een bepaalde analyse vergt veel
tijd en levert vaak hoge uitgaven op.
Zeker wanneer de juiste hulpmiddelen
ontbreken en het plannen, testen en
uitvoeren van alle benodigde stappen
worden uitgevoerd met ondersteuning
van standaardapplicaties zoals Office.
Een intensief en duur controleproces is
het gevolg.
Als oplossing biedt Da Vinci Laboratory
Solutions de software Validat van haar
partner iCD, die is ontworpen om ondersteuning te bieden tijdens het volledige
validatieproces van planning, uitvoering
tot en met rapportage. Het bespaart

kostbare tijd en reduceert het risico op
fouten. Validat biedt een gevalideerd
softwareontwerp op basis van eisen
volgens GAMP5 en 21 CFR Part 11 (IQ/
OQ) voorzien van diverse templates
voor het opzetten van validatieprojecten
en –procedures. De speciale rapportagefunctie maakt het mogelijk in één
keer een compleet validatierapport te
creëren. Validat voert de procedures uit
via gestuurde workflows. Daarnaast beschikt het pakket over een geïntegreerd
document management systeem, een
gebruikerssysteem met vooraf gedefinieerde rollen en een audit trail functie
met digitale handtekeningen. De gevalideerde berekeningen en statistieken
voldoen aan de ISO/ICH/FDA normen.
Dankzij de verschillende interfaces is

Validat geschikt voor de meest gangbare
CDS-systemen zoals Empower, Chromeleon en OpenLab.
Validat is ontworpen op basis van de
DIN EN ISO 9001: 2008 en GAMP
regelgeving met daarbij in gedachten
de dagelijkse manier van werken in het
laboratorium. Dit heeft geresulteerd in
een zeer gebruikersvriendelijke oplossing die het mogelijk maakt methoden
en workflows slim op te zetten en elke
vorm van methodevalidatie sterk te
vereenvoudigen. Da Vinci vertelt u graag
meer over welke voordelen Validat voor
uw organisatie kan opleveren.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Venapunctie kan
gemakkelijker
Voor een geslaagde bloedafname is het vinden van een geschikte ader van
essentieel belang. Eenvoudige visualisatie van een bloedvat met behulp van
een handzaam apparaat is dan van grote hulp. Met de innovatieve VeinViewer technologie, zijn aderen duidelijk te onderscheiden van het omringende weefsel. Het vasculaire systeem onder de huid wordt gevisualiseerd
in HD-kwaliteit, waardoor het lokaliseren van de ader voor bloedafname,
of het plaatsen van een infuuslijn, gemakkelijker is.
Voordelen:
• Universeel toepassingsgebied. Voornamelijk voor patiënten met moeilijke
aders.
• Zeer gedetailleerd beeld. Het visualiseert zelfs de fijnste aderen bij pediatrische patiënten.
• Omgekeerde modus. Of de ader of het omringende weefsel wordt duidelijk weergegeven.
• Verschillende beeldgroottes. Drie verschillende groottes kunnen worden
geselecteerd. Een voordeel bij pediatrische patiënten.
• Maximale helderheid. De helderheid van het beeld kan worden verhoogd
met 40 %. Handig wanneer de lichtomstandigheden niet ideaal zijn.
• Afbeeldingen maken. 200 Snapshots van de ader kunnen worden genomen en opgeslagen, en indien nodig overgezet naar de computer.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl-gbo.com
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WATERANALYSE

Annemieke Kolkman en Ronald Italiaander, teamleiders van het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische Analyse respectievelijk het Laboratorium voor Microbiologie bij
KWR Watercycle Research Institute.

Zichtbaarheid en transparantie.
Dat straalt het nieuwe onderzoeksgebouw van KWR Watercycle Research
Institute in Nieuwegein uit. De laboratoria zijn vanuit alle hoeken van het
open gebouw goed te zien. Annemieke
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Kolkman en Ronald Italiaander, teamleiders van het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische Analyse
respectievelijk het Laboratorium voor
Microbiologie, zijn er zeer enthousiast
over.
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KWR zet de trend
in wateranalyse

B

likvanger in het sinds begin van dit jaar
opgeleverde onderzoeksgebouw van
KWR in Nieuwegein is de cascade. Een
grote, brede trap, centraal in het gebouw
die vanaf de begane grond langzaam omhoog
gaat en uitmondt in een dakterras. In het midden
van de trap zijn tafels geplaatst, waar je kunt
zitten om te werken, te overleggen, elkaar te
ontmoeten, of om gasten te ontvangen. Je bent
je bewust van elkaars aanwezigheid, maar dat is
niet storend; het werkt juist stimulerend.
De cascade fungeert ook als doorsteek tussen
de twee grote laboratoriumruimtes op de eerste
verdieping, ieder aan één kant van deze kantoorversie van de Spaanse Trappen. Rechts –als je de
trap op gaat– het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische Analyse en links het
Laboratorium voor Microbiologie. Vanaf de trap
zie je –met een enigszins geoefend oog– ook wel
het verschil tussen chemie en microbiologie en
kun je uitstekend in de gaten houden wat er in
die laboratoria gebeurt. Want geheel in het kader
van de wens om een transparant gebouw neer
te zetten, zijn de wanden van de laboratoria volledig in glas opgetrokken.
De teamleiders Annemieke Kolkman en Ronald
Italiaander zijn zeer te spreken over het nieuwe
gebouw, al verbazen ze zich er wel over hoe snel
je gewend raakt aan de nieuwe huisvesting, en
het als ‘gewoon’ gaat beschouwen. “Je kunt je
bijna niet meer voorstellen dat je in die donkere,
hokkerige laboratoria in het oude gebouw zat.
We zijn er enorm op vooruitgegaan. Niet alleen
qua inrichting en uitstraling. Misschien nog wel
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belangrijker is dat de onderlinge communicatie
veel gemakkelijker, natuurlijker verloopt. Niet
alleen onderling op het lab, maar ook tussen de
twee laboratoria en met de verschillende onderzoekers uit andere teams”, aldus Annemieke
Kolkman, teamleider van het Laboratorium voor
Materialenonderzoek en Chemische Analyse.

Bij het chemisch laboratorium staan twee door Veolia geleverde Elga Purelab units voor het aftappen van ultrapuur
water. Dit wordt gebruikt voor onder meer het maken van
standaarden en (U)HLPC-analyses. Veolia heeft in de nieuwbouw ook de demiwatervoorziening gerealiseerd. Hier maken niet alleen de laboratoria, maar ook de proeffaciliteiten
op de begane grond gebruik van.

Diversiteit
De transparantie van het gebouw geeft je ook
een indruk van de diversiteit van het onderzoek
bij KWR. Niet alleen door het zicht op de laboratoria op de eerste verdieping, maar ook door
de proefopstellingen op de begane grond, die je
vanaf buiten –met je neus tegen het raam als bij
de etalage van een snoepwinkel– bijna aan kunt
raken.
Wat er precies gebeurt is voor de buitenstaander
minder duidelijk; iets wat Ronald Italiaander,
teamleider van het Microbiologisch Laboratorium, ook wel opvalt in contacten met externen.
“We doen veel meer dan de meeste mensen
denken. Het hoofdbestanddeel kennen ze meestal
wel. Dat is ons werk als onderzoeksinstituut
voor de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven.
KWR is hoofduitvoerder en coördinator van
het meerjarige onderzoek voor de Nederlandse
waterbedrijven, het zogenaamde bedrijfstakonderzoek, BTO. Dit programma richt zich op een
gezonde, duurzame, efficiënte en vooruitstrevende drinkwatervoorziening, met zorg voor
natuur en milieu. Wij helpen de waterbedrijven
hun onderzoeksvragen (kosten)effectief te beantwoorden, wetenschappelijke antwoorden om

te zetten in praktische oplossingen
die daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk. Naast collectief
onderzoek voor alle waterbedrijven,
doen we ook speerpuntonderzoek
voor één of enkele waterbedrijven
en verkennend onderzoek. De tien
waterbedrijven hebben vier drinkwaterlaboratoria, die onder andere
de verplichte monitoring uitvoeren.
Onderzoek dat in onze laboratoria
plaatsvindt richt zich vaak op het
ontwikkelen en optimaliseren van
methodes, soms in nauwe samenwerking met één of meer van de
drinkwaterlaboratoria. Ook voeren
we specialistische analyses uit, die
(nog) niet zijn geïmplementeerd bij
de drinkwaterlaboratoria. Daarnaast
zetten we ringonderzoeken op,
veelal met monsters in de matrix,
bijvoorbeeld in drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater of koelwater.” ➞
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Blik op het nieuwe onderzoeksgebouw van KWR in Nieuwegein. Op deze foto van eind april 2015 wordt er nog druk gewerkt aan de inrichting van het buitenterrein. De officiële opening
staat gepland voor 18 september.

Meer dan drinkwater
Het bereik van het drinkwateronderzoek strekt
zich uit over het gehele traject, vanaf de waterbronnen tot aan de uiteindelijke tappunten, en
gaat niet alleen over water maar ook over de
materialen waarin het water wordt opgeslagen
en getransporteerd. Maar KWR gaat ook verder
de watercyclus in, denk aan oppervlaktewater en
afvalwater, ook weer met de nadruk op de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden en -technieken. Annemieke Kolkman geeft als voorbeeld
het onderzoek naar drugs in rioolwater dat vorig
jaar het nieuws haalde. “Het riool is een soort
van afspiegeling van de samenleving. Aanvankelijk was de focus vooral op het gebruik van drugs.
Maar je kunt ook de afvalstoffen die vrijkomen
bij het produceren van drugs aantonen. Het is
namelijk mogelijk om te onderscheiden of stoffen door het lichaam zijn geweest of niet. Dit

onderzoek voeren we uit binnen een Europees
netwerk. De deelnemers voeren elk jaar een monitoring uit waarbij gedurende een week iedere
dag rioolmonsters worden genomen, door heel
Europa heen. Vlak na het verschijnen van deze
LabVision kan je weer een publicatie hierover
verwachten. En er komt meer, want we willen dit
onderzoek ook uitbreiden met biomarkers voor
allerlei ziektes.”
Ook de microbiologen zijn actief in de bredere
waterketen. “We hebben vijf PCR-testen ontwikkeld voor het detecteren van de mogelijk toxine
producerende blauwalgen in zwemwater. Ook is
er een methode voor ‘source tracking’ ontwikkeld waarmee de bron van fecale besmetting kan
worden opgespoord: honden, mensen, paarden,
runderen, noem maar op. Met deze informatie
kunnen zwemwaterbeheerders gericht maatregelen nemen”, vertelt Ronald Italiaander.

Kijkje in het microbiologisch lab, met rechts twee door KWR zelf ontworpen en gebouwde opstellingen, (continue) biofilmmonitoren, voor
het onderzoek naar de biofilmvormende eigenschappen van (drink)water.
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Op het gebied van monitoren van
grotere organismen (reptielen,
amfibieën en vissen) heeft KWR (environmental) eDNA-methoden ontwikkeld. Op basis van dit DNA, dat
afkomstig kan zijn van bijvoorbeeld
huid- of fecescellen, kan heel specifiek en gevoelig worden vastgesteld
welke beestjes er rondzwemmen,
zonder dat je ze hoeft te vangen.

Nieuwe ontwikkelingen
KWR heeft de ambitie om op het
gebied van de ontwikkelingen in de
moleculaire technieken voorop te
lopen. Next Generation Sequencing
is zo’n techniek. Deze techniek
kan bijvoorbeeld worden ingezet
om vanuit het geïsoleerde DNA uit
drinkwater een beeld te krijgen van
alle aanwezige micro-organismen,
een populatiescan. Daarnaast
beschikt KWR over een digital
droplet PCR waarmee je hele lage
concentraties van DNA nauwkeurig
kwantitatief kunt bepalen. “Waar je
met gewone PCR de reactie uitvoert
in één vaatje, wordt die bij digital
droplet PCR verdeeld over 20.000
druppeltjes, waarbij in elk druppeltje afzonderlijk de reactie plaatsvindt”, vertelt Ronald Italiaander.
De werkpaarden van het chemische
lab zijn de massaspectrometers.
“Met de onlangs aangeschafte
Q-ToF kunnen we een stuk sneller
en gevoeliger meten dan met het
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Zicht vanaf de cascade op het Laboratorium voor Materialenonderzoek en Chemische Analyse.

vorige instrument. Dat heeft direct zijn weerslag op de methoden. Zo wil je het liefst het
watermonster direct injecteren, zodat je geen
monstervoorbewerking hoeft te doen, met bijvoorbeeld SPE. Dat kan met de Q-ToF bij lagere
concentraties dan voorheen”, vertelt Annemieke
Kolkman. ‘‘De Q-ToF maakt het ook mogelijk om
naar het hele waterkwaliteitsprofiel te kijken in
plaats van naar individuele componenten. Met
deze brede screeningstechnieken moet je wel
goed naar je data-analyse kijken: hoe haal je er
de juiste informatie uit?”
Een trend waarin de beide laboratoria elkaar
vinden is dat je in eerste instantie niet naar de
aanwezigheid van individuele stoffen kijkt, maar
naar het effect ervan. “Aan de hand van een
bio-assay kun je zien of er stoffen aanwezig zijn
in het water die schadelijk kunnen zijn voor de
volksgezondheid, bijvoorbeeld DNA-schade door
de inwerking van een genotoxische stof. Wanneer zo’n test een positieve uitslag geeft, kun je
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dat monster verder analyseren, op zoek met je
massaspectrometer naar die ene toxische verbinding”, legt Annemieke Kolkman uit.

Alert
In een wereld waarin elke dag nieuwe verbindingen worden gemaakt is het zaak voor de
KWR-onderzoekers om alert te blijven op nieuwe
bedreigingen. “We zien bijvoorbeeld een trend
richting onderzoek naar zeer polaire stoffen. Die
vang je niet met je standaard reversed-phase
methoden. Aan ons de uitdaging om geschikte
methoden te ontwikkelen voordat deze verbindingen echt op gaan spelen en om inzicht te
krijgen in de aanwezigheid van deze stoffen in de
watercyclus”, verduidelijkt Annemieke Kolkman.
Een zelfde verhaal gaat op aan de andere kant
van de cascade, waar opportunistische pathogenen die schadelijk kunnen zijn voor mensen met
een verzwakt immuunsysteem wat dat betreft
in het verdachtenbankje zitten. Net als (resten

van) antibioticaresistente genen of
bacteriën in rioolwaterzuiveringsinstallaties waar ziekenhuizen op
lozen. “We blijven alert, niet in de
laatste plaats in het laboratorium
zelf waar we met geavanceerde
apparatuur betekenis kunnen geven
aan de chemische en microbiologische waterkwaliteit, ongeacht de
herkomst uit de waterketen.”

I N F O R M AT I E

Veolia Water Solutions &
Technologies
www.veoliawaterst.nl
KWR Watercycle Research
Institute
www.kwrwater.nl
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Zuinige zuurkasten
Zuurkasten verbruiken kostbare geconditioneerde laboratoriumlucht. Voor het milieu en kostenreductie is het daarom
belangrijk om het afvoerluchtvolume te minimaliseren. Als
gevolg daarvan worden alsmaar lagere afvoerluchtwaardes
aanbevolen. Het veilig functioneren van een zuurkast is echter
direct gerelateerd met het afvoerluchtvolume. Ondanks het
feit dat het verlagen van de volumestromen het milieu minder
belast en de operationele kosten reduceert, maakt het de
zuurkast gevoeliger voor externe verstoringen. De Köttermann
EcoPlus zuurkasten koppelen de laagste afvoerluchtwaardes
op de markt aan een veilige en goede werking en gebruiken
daar geen extra stroom of onderhoudsgevoelige delen voor.
Een EcoPlus set is ook op al in gebruik zijnde Köttermann
zuurkasten toe te passen. Dus ook met een eenvoudige retrofit
kunnen de afvoerluchtvolumes worden gereduceerd, waardoor
het milieu minder belast wordt en de kosten omlaag gaan.
Köttermann
www.kottermann.com
systemlabor.nl@kottermann.com

Multi-zuur analyse
in etsbaden
Metrohm introduceert zeven nieuwe applicaties voor de analyse
van diverse zuren in etsbaden met behulp van thermometrisch
titreren. Een voorbeeld is de analyse van HNO3, HF en H2SiF6. De
thermometrische titrator Titrotherm is zeer geschikt voor deze
applicaties omdat de sensor niet gevoelig is voor HF en andere
stoffen in een etsoplossing. De veelgebruikte klassieke pHelektroden zijn namelijk van glas en worden door zuren zoals HF
aangetast.
De Titrotherm opstelling bestaat uit een Dosimat of Dosino,
Sensorbox, software en temperatuursensor. De onderhoudsvrije
sensor die gewoon droog bewaard kan worden hoeft niet gekalibreerd te worden.
Thermometrisch titreren is toepasbaar voor alle chemische reacties waarbij warmte wordt opgenomen of afgestaan. Metrohm
heeft ongeveer 140 application notes met toepassingen die
uitgebreid zijn getest.
Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com
info@metrohm.nl

Nog comfortabeler pipetteren
Met een nieuwe accessoire, de Pipetman Comfort Handle,
verminder je niet alleen de vermoeidheid tijdens het pipetteren,
maar kan je ook nog eens de Pipetman Classic, Neo en G personaliseren. Met een vernieuwde grote haak en een identificatiezone, zorgt dit accessoire voor een betere grip en voorziet het in
een speciale ruimte om labels naar keuze te plakken. Het creëren
van labels is mogelijk via een op maat gesneden en intuïtieve
webconfigurator in enkele eenvoudige stappen.
Belangrijkste voordelen:
• Verbeterde ergonomie: een soft-touch en comfortabele grip
dragen bij aan het verminderen van vermoeidheid tijdens het
pipetteren; uw pipet voelt lichter!
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• Snel en eenvoudig
pipet etikettering en
personalisatie.
• Upgraden van uw
pipet tegen een vriendelijke prijs.

Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com
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Veilig werken met een bioveiligheidskast
Veilig werken op het lab is momenteel een ‘hot topic’, waarbij de
gezondheid van medewerkers centraal staat. Maar hoe creëer je een
optimale bescherming voor jou en je collega’s? Dat kan onder andere
met een beschermende werkkast. Bij de keuze van het type kast is de vraag
of het gaat om persoonsbescherming, productbescherming of beide? In dit
artikel zoomen we in op de bescherming middels een bioveiligheidskast.

D

e term bioveiligheidskast wordt
meestal gebruikt voor een werkruimte die personen beschermt
tegen biogevaarlijke stoffen.
Hierbij vangen HEPA-filters zo’n 99 % af
van de deeltjes zoals virussen, sporen en
bacteriën. Alleen als hij voldoet aan zeer
strenge internationale richtlijnen mag de
naam bioveiligheidskast worden gebruikt.
De classificatie I, II of III is afhankelijk van
ontwerp, constructie, luchtstromingen en
-snelheden en het recirculatiesysteem. Welke
classificatie nodig is, is afhankelijk van het
type lab en welk BioSafety Level voor de
laboratoriumactiviteiten noodzakelijk is. Het
werken met bacteriën als Bacillus Subtilis
vraagt nu eenmaal om andere bescherming
dan het werken met Ebola virus.

Klasse I Bioveiligheidskasten
Klasse I staat voor de meest eenvoudige kast,
die tegenwoordig het minst voorkomt in het
lab. De ingaande luchtstroom bevat aërosolen, die worden gecreëerd tijdens werkzaamheden in de kast. Deze worden afgevangen
door een HEPA-filter en deze gefilterde lucht
wordt terug de ruimte in geblazen. Dit biedt
wel persoonlijke bescherming, maar geen
productbescherming. De kans op contaminatie van waardevolle monsters is daardoor
groter.

Klasse II Bioveiligheidskasten
Net als bij klasse I wordt lucht aangezo-
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gen uit de ruimte, echter door het unieke
ontwerp wordt deze lucht eerst gefilterd
alvorens deze weer naar beneden op het
werkblad stroomt. Deze steriele luchtstroom beschermt daarmee je experiment
tegen besmetting. Bovendien voorkomt het
gecreëerde luchtgordijn dat je besmet raakt
met bijvoorbeeld bacteriën of virussen uit de
monsters waar je mee werkt.
Een klasse II, Type A bioveiligheidskabinet
is het meest gebruikte type op het lab. Deze
heeft een recirculatieprincipe waarbij 30 %
van de gefilterde lucht terug het lab in gaat
en 70 % als steriele lucht naar uw werkoppervlakte stroomt.
Bij de Klasse II B variant gaat 100 % gefilterde lucht direct naar het centrale afzuigsysteem, waardoor geen gefilterde lucht teruggevoerd wordt naar het werkblad of het
lab in gaat. Deze variant wordt bijvoorbeeld
toegepast bij gebruik van chemicaliën.

Klasse III Bioveiligheidskasten
Klasse III kasten hebben een compleet andere
constructie, omdat aërosol- en luchtdichtheid nog crucialer zijn. Kenmerkend zijn de
handschoenpoorten en het gesloten ontwerp. Een onderdruk in het kabinet garandeert een constante veilige werking en extra
bescherming. Ook hier zorgen HEPA-filters
voor steriele luchtstromen en veelal wordt
alles dubbel uitgevoerd. In de volksmond
spreken we vaak over 3-filterkasten. Het
in- en uitbrengen van producten gaat mid-

dels een zogenaamde sluis. Klasse III kasten
worden typisch ingezet bij het werken met
zeer gevaarlijke biologische agentia.

Isolatoren, gloveboxen en nano
particles
Een klasse apart, werken met zogenaamde
actieve farmaceutische ingrediënten en
bijvoorbeeld nanodeeltjes, vraagt om zijn
eigen specifieke oplossingen. Een glovebox
biedt vaak een anaërobe bescherming van
het product, maar kan die ook de gebruiker
beschermen?
Uiteraard is de keuze welk kabinet het
beste past bij je applicatie niet altijd even
eenvoudig. De specialisten van Salm en Kipp
adviseren je graag bij de aanschaf van een
kabinet. Ook voor validatie en onderhoud
ben je bij ons aan het juiste adres. Middels
meerdere toeleveranciers zijn we in staat
om voor elke vraag een passende (maatwerk) oplossing te bieden.

I N F O R M AT I E

Bezoek Salm en Kipp tijdens het LabSafety
event op 2 juni in Ede.
Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl
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UIT DE PRAKTIJK

Vijftien tips om verantwoord met
biologische veiligheidskasten om te gaan
en ongelukken te voorkomen
1. Laminaire flowkasten versus
bioveiligheidskasten. Scheer ze niet
over één kam. Kort door de bocht:
laminaire flowkasten beschermen
het product of monster, maar niet de
labmedewerker. Bioveiligheidskasten doen dit wel. Werk met pathogenen om maar iets te noemen, mag je
dus nooit in een laminaire flowkast
uitvoeren.
2. Plan de werkzaamheden. Maak een
checklist van de werkzaamheden en
wat je daarvoor nodig hebt. Vergeet
daarbij niet persoonlijke beschermingsmiddelen (labjas, handschoenen over de labjas heen en veiligheidsbril) en containers voor afval.
3. Zet de veiligheidskast aan. Wanneer deze nog niet aan staat, schakel
de stroom in en laat deze ten minste
vijftien minuten draaien voor aanvang van de werkzaamheden. Dat
reinigt de veiligheidskast van aanwezige deeltjes.
4. Desinfecteer. Desinfecteer het
werkblad voordat je begint. Dat kan
je met chloor of wescodyne of elke
andere commercieel beschikbaar
middel doen. Tip: reinig daarna met
een doek met alcohol. Dat zorgt voor
goede verdamping van de gebruikte
desinfectans.
5. Van boven naar beneden, van
lastig naar eenvoudig. Begin bij
het reinigen bij de meest moeilijk
te bereiken plaatsen. Als je beneden
bent, werk zigzaggend naar je toe,
van achter naar voren. Dat voorkomt
verdere contaminatie.
6. Van schoon naar vies. Werk met
alles wat je gebruikt in de logische
richting van schoon naar vies. Dat
voorkomt dat je met verontreinigde
items over schone heengaat.
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7. Van grof naar fijn. Verwijder benodigdheden en afval eerst, reinig
en decontamineer daarna pas. Dit
maakt de procedure wel zo efficiënt.
8. Bewegingen. Voorkom te veel bewegingen in en voor de kast. Die
beïnvloeden de goede werking ervan. Gooi afval in het veiligheidskabinet weg. Het erbuiten weggooien
verhoogt de kans op contaminatie
van het lab, onder meer door de
vele armbewegingen die je daarvoor
moet maken.
9. Bunsenbrander taboe. Gebruik
geen bunsenbrander in een bioveiligheidskabinet. Dit veroorzaakt
turbulenties die de luchtstroom in
de kast negatief beïnvloeden.
10. Opslagplaats. Voorkom dat het
veiligheidskabinet ontaardt in een
opslagkast. Het vergroot niet alleen
de risico’s, maar beïnvloedt net als
bij de bunsenbrander de goede werking van de kast. Plaats ook geen
voorwerpen boven op het veiligheidskabinet.
11. Plaats. Let bij plaatsing van een
bioveiligheidskabinet op bronnen
die de werking ervan negatief kunnen beïnvloeden.
12. Blokkade. Voorkom blokkade van
de luchtroosters waardoor en waarlangs de luchtcirculatie plaatsvindt.
Dit beïnvloedt de werking van het
veiligheidskabinet negatief.
13. Purge. Purge het bioveiligheidskabinet voor en na werkzaamheden.
14. Train. Geef gebruikers een adequate
training.
15. Onderhoud. Check of laat het
bioveiligheidskabinet elk jaar controleren op goede werking. Certificeer ze regelmatig.

Verder lezen
Website biologische veiligheidskabinetten van de universiteit van Maryland:
www.des.umd.edu/biosafety/rest/cabinets.html
Tips voor het gebruik van biologische veiligheidskabinetten, Universiteit van Michigan:
www.oseh.umich.edu//cabinet.html
Procedures gebruik biologische veiligheidskabinetten,
Stony Brook University Biosafety:
www.sunysb.edu/ehs/lab/biocabinets.shtml

■

Selectie, installatie en gebruik van biologische veiligheidskabinetten: www.cdc.gov/od/ohs/pdffiles/BSC-3.pdf
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-150°C Vriezer
De IDEALE cryogene omgeving
voor lange termijn opslag

Cryopreservatie zonder kruiscontaminatie
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128 of 231 liter opslagcapaciteit
LN2
opslag
Economisch alternatief voor LN
opslag
2
Microprocessor temperatuur beheersing
Door Panasonic ontworpen compressoren
Milieuvriendelijk.
Milieuvriendelijk

www.biomedical.panasonic.eu
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Starterkit voor Pipetman L

Exclusieve centrifuges
Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag heeft Sigma een speciale limited edition
van de bestseller modellen 1-16 en gekoelde 1-16K laboratoriumcentrifuges uitgebracht, afgewerkt in de geeloranje huiskleur en compleet geleverd met 24-positie rotor
voor 1,5/2 ml vaatjes en adapters voor kleinere buizen. En dat alles tegen een aantrekkelijke ‘40-years edition’ pakketprijs.
Deze exclusieve modellen zijn voorzien van comfortabele bediening, waaronder een
gemotoriseerd dekselslot. De maximale capaciteit is 24 x 1,5-2 ml, 36 x 1,5-2 ml of 12
x 5 ml bij een RCF van meer dan 20.000 g. De onderhoudsarme rvs-ketel maakt deze
centrifuges uiterst duurzaam. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de IVD-compatibele
versies.
De gekoelde Sigma 1-16K beschikt ook over een ventilator die de ventilatorsnelheid
aanpast aan de benodigde koelcapaciteit, wat leidt tot 60 % minder geluid en een lager
energieverbruik. Ook op maximale snelheid behaalt de Sigma 1-16 K echt +4 °C.

Met een vernieuwde lichte en comfortabele
body biedt Gilson voor de Pipetman L complete sets met pipetten en accessoires in de
vorm van de starterkit: P20L/P200L/P1000L
en de microvolumekit: P2L/P10L/P100L. De
pipetten kenmerken zich door de laagste uit
te oefenen pipetteerkrachten, een vergrendelbaar volume en 2D-code voor traceability.
Op dit moment geldt de volgende aanbieding: 25 % korting op de catalogusprijs en
een gratis Gilson ‘Sam’ mascotte bij iedere
order.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Hippe stuwbanden
Naast de traditionele stuwbanden, voor meermalig gebruik,
heeft Greiner Bio-One onlangs twee nieuwe ontwerpen voor
de VACUETTE stuwbanden geïntroduceerd. Stuwbanden
worden om de bovenarm gebruikt, om aderen beter zichtbaar
te maken voor de bloedafname. Speciaal voor stoere kinderen en tieners is er nu ook een panter- en een zebra-motief
ontworpen.
Naast deze latexvrije stuwbanden heeft VACUETTE meer
stuwbanden voor diverse toepassingen. Zo is er de Super-T
disposable stuwband, voor eenmalig gebruik, gemaakt van
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siliconen. Door het speciale ontwerp, en de flexibiliteit, van de
stuwband is deze zeer eenvoudig te gebruiken.
Daarnaast is er ook nog een disposable stuwband van synthetisch rubber (latexvrij), per 25 stuks op rol. Deze stuwband
is gemakkelijk van de rol af te nemen en door het flexibele
materiaal ook gemakkelijk te hanteren.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl-gbo.com
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Kationen bepalen voor een
speciale prijs
Metrohm heeft een demonstratie kationenchromatograaf
in de aanbieding. De Metrohm
881 Compact IC Pro voor
kationen heeft intelligente
componenten waardoor de kolom, pomp en detector direct
op elkaar worden afgestemd.
De chip van de kolom bevat
informatie over de standaard
parameters en specificaties
maar ook de gebruiksduur,
werkdruk en het aantal
injecties. De software MagIC
Net zorgt voor een optimale
bediening voor zowel R&D- als QC-laboratoria en is bovendien
FDA Part 11 Approved.
De ionchromatograaf is gebruikt voor demonstraties in het
applicatielaboratorium en is dus in topconditie. Uw voordeel
is direct 6.000 euro op de nieuwprijs. Uiteraard wordt het
systeem ter plaatse geïnstalleerd en opgestart.
Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

Laboratoriumoven en incubator
De Esco Isotherm serie laboratoriumovens en incubatoren zijn
eenvoudig in gebruik, programmeerbaar en beschikken over
een ‘4-zone heated air jacket’ voor de beste prestaties. Uit
onze demovoorraad bieden wij de 52 liter versies aan voor een
aantrekkelijke prijs. Ze zijn als nieuw en niet gebruikt.
Esco Incubator 52L
• Artikelnummer: ESIFA-54-8
• Bouwjaar: 2011
• Nieuwprijs: € 1.150. Nu: € 799, exclusief garantie
Esco Oven 52L
• Artikelnummer: ESOFA-54-8
• Bouwjaar: 2011
• Nieuwprijs: € 1.095. Nu: € 759, exclusief garantie
Er is maar één stuk
van elk, dus reageer
snel!

Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl
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20 % korting op teststrips en
testpapier

Da Vinci Laboratory Solutions biedt nu 20 % korting op de
teststrips en het testpapier van Macherey Nagel voor bijvoorbeeld pH, chloride of nitraat. De actie is geldig tot 1 oktober
2015.
Eén van de actieproducten is de pH-Fix teststrip, waarmee
u snel een pH-test kunt uitvoeren waar dat nodig is. De
gebruiksvriendelijke ‘dip & read’ procedure zorgt voor een betrouwbaar resultaat binnen 10 seconden dankzij de gepatenteerde pH-Fix-technologie. Het speciale ontwerp is voorzien
van een lang plastic handvat waarmee men veilig de gevaarlijke, giftige of agressieve vloeistoffen kan testen.
Een ander voorbeeld is de Quantofix strip die geschikt is voor
een snelle, gemakkelijke en veilige test van onder andere
aluminium, chloride en nitraat. De testen zijn uit te voeren
zonder het gebruik van een testapparaat of andere accessoires. Vraag voor een compleet overzicht van alle teststrips en
papierrollen de catalogus aan.
Probeer nu de Macherey Nagel teststrips of papierrollen met
20 % korting. Neem contact op met de afdeling supplies op
010-258 18 78 voor meer informatie.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Cryogene veiligheidsset
Cryo Solutions heeft voor deze editie
een speciale aanbieding voor een cryogene veiligheidsset die bestaat uit een
portable O2 alarm met keycord, een paar
cryogene handschoenen, een cryogeen
schort en een full fase gelaatsscherm.
Deze set is verkrijgbaar voor € 550 incl.
verzendkosten, excl. BTW. Vermeld bij
uw bestelling ‘LABVISION2015-2’ voor
deze speciale prijs.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
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GC-MS for sale

Chemoluminescentie detectiesysteem

Uit haar demonstratievoorraad
biedt Da Vinci Laboratory Solutions
een Agilent 7890B GC- 5977A MSD
instrument aan tegen een aantrekkelijke prijs.
Het GC-MSD instrument is erg
populair dankzij het zeer gevoelige
Extractor Ion Source systeem. Daarnaast is het systeem voorzien van
een Agilent 7693 Automatic Liquid
Sampler, MassHunter software én
een PC Bundle. Met een nieuwprijs
van € 100.000 is dit systeem nu te koop voor € 60.000.

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 doorgegeven. 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 licentievrije software is dit systeem tijdelijk bijzonder
laag geprijsd: € 9.960 (exclusief BTW). Als dit geen mooie
gelegenheid is om te kunnen besparen op dure film en chemicaliën...

Heeft u interesse in dit buitenkansje? Neem dan snel contact
op met Da Vinci Laboratory Solutions.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Flash-chromatografie en
preparatieve HPLC
De combinatie van flash-chromatografie en preparatieve HPLC
biedt voor elke scheiding de juiste oplossing. De belangrijkste voordelen van PrepChrom
C-700:
• Modulair gestructureerd chromatografiesysteem dat vrij
kan worden geconfigureerd.
• Zowel flash als preparatieve
HPLC.
• Eenvoudig bedieningsconcept.
• Vloeibare en vaste monsterintroductie.
• Snelle en reproduceerbare
scheiding, ook voor complexe
mengsels.
• UV- en ELS-detectie.
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BioSPX
www.biospx.com

Vloeibare stikstof vaten

Klanten genieten tot 30 november 2015 extra voordeel bij de
aankoop van een chromatografiesysteem:
• Tot 10 % korting op de normale catalogusprijs.
• Extra vouchers ter waarde van
maximaal 3.000 euro (afhankelijk van configuratie).

Cryo Solutions heeft een groot aantal
gebruikte vloeibare stikstof vaten
beschikbaar voor koop, huur en
huurkoop tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Deze vaten kunnen voor korte
en langere periodes worden gehuurd
en na deze huurperiode alsnog met
extra korting aangeschaft worden. Het
betreft aluminium vloeibare stikstof
opslagvaten met of zonder afnamehevel en slang, met inhouden van 20, 25, 30, 35 en 50 liter.
Tevens zijn rvs drukvaten verkrijgbaar in de grootte van 120,
160, 180, 200, 230, 240, 250 en 600 liter met een werkdruk
die varieert van 1,5 – 4 bar voor vloeistofafname of hogere
druk voor gasvormige afname. De drukvaten zijn voorzien van
een cryogene slang voor directe aansluiting of een handafname slang met handvat en fasescheider.
Bij deze stikstofvaten kunnen ook alle benodigde veiligheidsartikelen worden geleverd, zoals zuurstofdetectie (vast of
portable), cryogene handschoenen, schort en gelaatsscherm.
Indien door Cryo Solutions ook de leveringen van vloeibare
stikstof uitgevoerd mogen worden, kan dit nog een additionele korting opleveren.

Büchi Labortechnik
benelux@buchi.com

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
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AGENDA

LabSafety event over veiligheid en risico’s in laboratoria
Op dinsdag 2 juni 2015 vindt het nieuwe
LabSafety event plaats in de ReeHorst te
Ede. Dit event heeft een gevarieerd lezingenprogramma bestaande uit twee parallelle sessies met als thema’s ‘Persoonlijke veiligheid’ en ‘Veilige werkomgeving’, waarbij
experts en veiligheidskundigen vanuit
diverse vakgebieden aan het woord komen.
Tijdens de pauzes is er gelegenheid om op
het beursplein de stands van de bedrijven te
bezoeken. De aanbieders op dit plein bieden
informatie over een veilige inrichting van
het lab, producten en apparatuur die veilig
werken bevorderen.
Het LabSafety event biedt de kans om in één dag
te leren van specialisten, kennis op te doen, in
contact te komen met de juiste mensen, inclusief
aanbieders van producten en installaties voor
veiliger werken op het lab. LabSafety wordt
georganiseerd door de branche Laboratorium
Technologie van FHI in samenwerking met leveranciers. De deelnemende bedrijven, waaronder
Cryo Solutions en Salm en Kipp, kun je bezoeken
op de marktplaats.

Plenaire lezingen
Voor en na de parallelsessies heb je de mogelijkheid om enkele plenaire lezingen bij te wonen:
• Evelien Kampert (RIVM) gaat in haar lezing
‘BioSafety versus BioSecurity’ in op de groeiende aandacht voor biosecurity. Ze zal laten zien
waar de maatregelen voor biosafety voldoen
om ook het misbruik van biologisch materiaal
tegen te gaan en waar aanvullende maatregelen
nodig zijn om zowel safety als security borgen.
• Charlie Morales (UMC/NFU, werkgroep gevaarlijke stoffen) geeft een inkijk hoe de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NFU) als vertegenwoordiger van de acht
samenwerkende umc’s in Nederland bij de ruim
65.000 medewerkers bewustwording kweekt
in het werken met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt onder andere door praktische informatie,
tips en afspraken.
• Suzan Pas (Erasmus MC) zet uiteen hoe je
ook in Afrika veilig kunt werken bij ebolaonderzoek. Het Erasmus MC is referentielaboratorium voor viraal haemorraghische koortsen
en arbovirussen, wat betekent dat er mole-
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culaire en klinische chemische diagnostiek op
patiëntenmateriaal gedaan wordt dat mogelijk
besmet is met hoog-pathogene virussen, zoals
ebola virus. In Nederland levert dit al de nodige
uitdagingen op, maar hoe is dit opgelost in de
mobiele laboratoria die Nederland naar Afrika
heeft gestuurd?

Persoonlijke veiligheid
Een greep uit de lezingen van de parallelsessie
‘Persoonlijke Veiligheid’:
• Marianne van Leeuwen (Universiteit Utrecht)
laat zien hoe je veiligheid kunt behouden bij
wisselende gebruikers. Op de researchlaboratoria van universiteiten is het personeelsbestand
zeer divers met tijdelijke aanstellingen en een
uiteenlopend opleidingsniveau. Op de laboratoria van de faculteit Bètawetenschappen van
de Universiteit Utrecht is de voorlichting en
instructie afgestemd op de specifieke processen
maar ook op de gewoonten van de onderzoeksgroep. Veiligheid/toezicht wordt laagdrempelig
gehouden zonder de regie te verliezen.
• Iris van ‘t Leven (Avans+) gaat in haar lezing
in op laboratoriumhandelingen die in verband
worden gebracht met lichamelijke klachten. Aan de hand van praktijkfoto’s wordt
stilgestaan bij achterliggende oorzaken en
risicofactoren en er wordt aandacht besteed
aan mogelijkheden die de organisatie en de
medewerker hebben om de fysieke belasting te
verminderen.
• Corné Bulkmans (Avans+) laat in zijn presentatie de succesfactoren en valkuilen zien voor het
maken van een effectieve RI&E voor laboratoria. Daarbij wordt de toehoorder uitgedaagd
om zijn kennis en vaardigheid te testen in
gevaarsherkenning en risicobeoordeling op
technische, organisatorische en gedragsmatige
aspecten.

cedures binnen laboratoria kan ondersteunen.
Door in de ontwerpkeuzen oog te hebben voor
werkprocessen en benodigde ruimte wordt een
optimale situatie gecreëerd.
• Ronald Kars (Neste Oil Nederland )vertelt over
de inrichting van de drie nieuwe laboratoria
bij Neste Oil en hoe er speciale systemen zijn
opgezet over veilig werken, voor en door
labmedewerkers. Dit alles met als doel om een
continue veiligheidscultuur op het laboratorium
te waarborgen.
• Piet de Meer (D M Management) gaat tijdens
zijn presentatie in op het belang van verpakken
en transport van gevaarlijke stoffen, zodat de
werkplek veilig blijft. Hierin passeren onderwerpen als etikettering met GHS-regelgeving,
bestendigheideisen van verpakkingen, vrachtdocumenten en verdere wet- en regelgeving de
revue.
• Jeroen van der Meer (TNO) laat de toehoorder
ervaren wat er kan gebeuren bij een ramp. TNO
maakt deel uit van het Landelijk Laboratorium
Netwerk Terroristische Aanslagen (LLN-ta).
Voor dit netwerk heeft TNO op basis van 24/7
beschikbaarheid een team klaarstaan voor identificatie van onbekende stoffen. Deze monsters
kunnen afkomstig zijn van een incident locatie
of verdacht pakketje. De presentatie laat aan
de hand van een realistisch scenario het proces
zien dat wordt opgestart om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Er wordt ingegaan op de laboratoriumfaciliteit ‘het Toxlab’,
de speciale hulpverleningsteams (SHOT en TOX
ploeg) en persoonlijke beschermingsmiddelen
die deze teams tot hun beschikking hebben
voor het uitvoeren van deze unieke taak.

Aanmelden
Deelname aan LabSafety is gratis. Je moet je wel
even aanmelden.
www.fhi-labsafety.nl

Veilige werkomgeving
Diverse sprekers vertellen in een tweede parallelsessie hoe een werkplek veilig ingericht kan
worden.
• Paddy Sieuwerts (Cepezed Architecten) toont
via verschillende voorbeeldprojecten hoe een
slim ontwerp van gebouw en interieur zowel
veiligheid, sociale controle als naleving van pro-

ESHRE
De 31-ste jaar meeting van de ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embryology)
vindt plaats in Lissabon, van 14 tot en met 17 juni.
www.eshre2015.eu
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Innovatieve oplossing voor Biobanking
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µCryo.s™ Biobank buizen van Greiner Bio-One
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

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

www.gbo.com/bioscience
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