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TropIQ sluit het net 
rond de malariaparasiet

ANTILICHAMEN
Ontstekingen aanpakken bij
de eerstelijns verdediging

GC-ANALYSE
Alle pieken fractioneren
van je ... GC!

MASSASPECTROMETRIE
De onderste steen boven
bij post-mortem monsterswww.biomedical.panasonic.eu

MCO-230AIC CO2 Incubators
Meer ruimte voor meer celkweken

De NIEUWE MCO-230AIC biedt

• 128 of 231 liter opslagcapaciteit
• Economisch alternatief voor LN2 opslag
• Microprocessor temperatuur beheersing
• Door Panasonic ontworpen compressoren
• 
• Milieuvriendelijk.

230 liter
Kleuren LCD touch screen
Uniek elektrisch slot met wachtwoord
Geïntegreerde schapsteunen
USB poort
De betrouwbare Panasonic prestaties en controle

mco 230.indd   1 09-Sep-15   13:32:27
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The needs in evaporation have not changed. The solution has.
The all-new Rotavapor® R-300 makes your life easier and frees up your time:

· Control all process parameters with a central interface
· Automate your individual SOPs using configurable methods
· Distill even foaming samples without supervision
· Receive push notifications on your mobile device when a process is finished

More convenient. More effective. More for you.

Rotavapor® R-300
More for you.

Quality in your hands
www.buchi.nl/rotavapor 
www.buchi.be/rotavapor
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It’s (nearly) all about money
Geld, daar lijkt alles om te draaien, als je 
de verhalen in deze LabVision leest. Van 
bedrijven die zitten te springen om een 
paar miljoen euro om een volgende stap te 
kunnen zetten, tot prachtige projecten die 
door miljoeneninvesteringen van de grond 
zijn kunnen komen. Maar ook laboratoria 
die door relatief kleine investeringen tot 
prachtige innovaties weten te komen, waar 
anderen weer van kunnen profiteren.

Het meest expliciet, als het om investerin-
gen gaat, is ModiQuest dat met de recent 
opgerichte ‘single asset company’ Citryll 
op zoek is naar investeerders (bedrijven of 
‘high net worth individuals’) die ook gelo-
ven in de kansen van hun anti-citrulline 
antilichamen tegen auto-immuunziektes. 
Helaas ben ik (nog net...) geen ‘high net 
worth individual’, maar aangestoken door 
het enthousiasme (en het goede verhaal) 
van de wetenschappers had ik al tijdens 
het interview de neiging om de portemon-
naie te trekken.
Datzelfde gevoel had ik bij TropIQ dat –
net als bij ModiQuest/Citryll– een minder 
platgetreden pathway had gekozen, in dit 
geval voor het ontwikkelen van een anti-
malariamiddel. Met een forse steun in de 
rug vanuit de Bill & Melinda Gates Founda-
tion nemen de kansen alleen maar toe dat 
dit ook werkelijk gaat lukken.

De overtreffende trap van investeren is te 
zien in Luxemburg, waar de Universiteit in 
Belval een hele nieuwe campus bouwt en 
het Luxembourg Centre for Systems Biome-

dicine (LCSB) inmiddels al aan zijn tweede 
nieuwbouwproject toe is. Dit LCSB wil 
uitgroeien tot het belangrijkste multidisci-
plinaire onderzoeksinstituut op het gebied 
van neurodegeneratieve aandoeningen, 
met name de ziekte van Parkinson. Een 
ambitie die alleen nog maar meer geld lijkt 
aan te trekken.
Dichterbij huis, in het Leiden Bio Science 
Park, is ook een huzarenstukje tot stand 
gebracht met de oprichting van de Biotech 
Training Facility. Een plek waar cursisten 
zich kunnen bekwamen in het aanleren en 
verbeteren van praktische vaardigheden 
rond het werken onder GMP. Een investe-
ring waar velen profijt uit kunnen trekken.

Profijt dat is ook de rode draad achter het 
artikel over slimme wetenschappers van 
de VU (is dit een pleonasme?) die een totaal 
nieuw principe hebben ontwikkeld om een 
GC-chromatogram per piek op te vangen 
in afzonderlijke fracties. Hierdoor kunnen 
onderzoekers die willen fractioneren nu 
de scheidingsmethode kiezen die het beste 
past bij hun toepassing. Ze kunnen er dus 
van profiteren...

Profiteer zelf ook van deze (en nog veel 
meer) inspirerende verhalen in deze 
LabVision, en neem ze (gratis!) tot je!

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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Next Generation Lab
Samen met andere marktleiders uit de laborato-
riumbranche heeft Köttermann Nexygen - Next 
Generation Lab ontwikkeld. Zoals in de automo-
bielindustrie zich voor actuele ontwikkelingen 
met de computer- en navigatiebranche verenigd 
heeft, wil ook dit samenwerkingsverband intel-
ligente klantvriendelijke systemen ontwikkelen. 
Dit als antwoord op drastische veranderingen in 
het laboratorium, waar onderwerpen als mobi-
liteit, fl exibiliteit, duurzaamheid, lage operati-
onele kosten, intelligente werkbladen en in een 
netwerk verbonden apparaten steeds meer de 
boventoon voeren.
Onder het merk Nexygen toonden deze be-
drijven tijdens de afgelopen Achmea op een 
gemeenschappelijke beursstand innovaties die 
de inrichting van een laboratorium aanzienlijk 
kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied 
van werkzaamheden op labtafels, zoals roeren, 
verhitten, koelen en wegen, waarbij de insteek 
is om de bruikbare ruimte in het laboratorium 
te vergroten. Een ander voorbeeld zijn lades die 
kunnen worden geopend zonder de lade aan te 
raken ter voorkoming van vervuiling door ziekte-
kiemen.

www.nexygen.de

www.kottermann.com

15 miljoen voor onderzoek naar
‘personalized medicine’

De Europese Unie stelt vanuit het Horizon 2020-programma 15 miljoen euro beschik-
baar voor LUMC-onderzoek naar farmacogenetica: medicatie die is afgestemd op het 
DNA van de patiënt. Met dit bedrag wordt in zeven landen een infrastructuur uitge-
rold waarmee patiënten medicatie krijgen die rekening houdt met de variaties in hun 
DNA. Hierdoor kan medicatie effectiever worden ingezet, met minder bijwerkingen.
Prof.dr. Henk-Jan Guchelaar (Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC) 
leidt het project.  “Op onze afdeling doen we onderzoek naar de invloed van be-
paalde variaties in het DNA op de werking van medicatie. Een voorbeeld is dat een 
patiënt door zo’n variatie een bepaald enzym niet aanmaakt, waardoor een ge-
neesmiddel minder snel afbreekt en meer bijwerkingen ontstaan.” Inmiddels zijn 
tachtig genen-geneesmiddel-combinaties onderzocht en op basis daarvan zijn nati-
onale richtlijnen opgesteld, die zijn opgenomen in de Z-index: de nationale data-
base voor geneesmiddelen. Artsen en apothekers kunnen zo eenvoudig rekening 
houden met relevante genenvariaties van hun patiënt. Uiteraard moet dan wel 
het genotype van de patiënt bekend zijn. Daar zit de bottleneck. In Leiden is bij 
wijze van pilot inmiddels het genotype van 200 patiënten in kaart gebracht voor 
alle variaties waarvoor een richtlijn is. Dat aantal wordt nu uitgebreid naar 1000.
Met de subsidie uit het Horizon 2020-programma wordt de Nederlandse aanpak en 
infrastructuur bovendien uitgerold in zes andere landen en wordt het DNA van 8.000 
patiënten in kaart gebracht. Gemeten wordt of patiënten beter reageren op persoon-
lijke medicatie en of ze minder bijwerkingen ondervinden. Daartoe wordt het risico 
op die bijwerkingen vóóraf getest. Het project met de naam U-PGx ‘Making actiona-
ble pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every 
European citizen’ start op 1 januari 2016 en loopt vijf jaar.

Mediscan verdubbelt 
sterilisatiecapaciteit
Afgelopen zomer heeft Mediscan, een dochteronderneming van Greiner Bio-One 
International, een nieuwe locatie in gebruik genomen, waarin twee technologieën 
voor sterilisatie en afwerking van producten in één enkel systeem worden toegepast. 
Behandeling van producten met elektronenbundels en röntgenfotonen op één loca-
tie resulteert in voordelen en synergie-effecten voor klanten van Mediscan, waartoe 
fabrikanten van geneesmiddelen en medische producten behoren. Producten, die met de 
ene of met de andere technologie moeten worden gesteriliseerd, kunnen naar hetzelfde 
adres en, indien noodzakelijk, in dezelfde zending worden verzonden. Daarnaast zet het 
systeem door de hoge automatiseringsgraad ervan nieuwe normen in de branche neer 
voor nauwkeurigheid, kwaliteit en doorlooptijd. 
Door de continue toename van de productiehoeveelheden bij Greiner Bio-One en de 
toenemende werkzaamheden voor derden bij Mediscan moest de locatie worden uit-
gebreid. Aangrenzend aan het productiebedrijf van Greiner Bio-One in Kremsmünster 
is het nieuwe gebouw neergezet, waardoor de bestaande capaciteit meer dan verdub-
beld wordt. Sterilisatie is de laatste stap in de productieketen van Greiner Bio-One. Alle 
medische producten worden bij Mediscan behandeld, voordat ze aan klanten worden 
geleverd.

www.gbo.com

LV27_Nieuws.indd   7 23-09-15   17:03



We‘ve got the analytical 
technologies to deliver great 
results 

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

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

Committed to 
Your Success

GC/LC/MS-Systems
Innovation with Integrity

www.bruker.com

Life Science 
Research

  Proteomics
  Metabolomics 
  Lipidomics
  Clinical Research

Pharmaceutical and 
Chemistry Applications

  BioPharma Quality Control

  Chemistry Support

  Compass OpenAccess System Support

  Drug Metabolite Identification

  Drug and Metabolite Tissue Distribution

  Product and Process Control

  Food/Environmental/Forensics

Applied Analytical 
  Food Safety
  Environmental Testing
  Forensics
  Product Control
  Pesticide Screening
  Doping/Drugs of Abuse 

   Screening
  Polyaromatic Hydrocarbon 

   Analysis (PAH)
  Petroleomics
  Polymer Analysis

Product_Overview_LS-CAM_09-2014_220x260mm.indd   1 20.08.2014   13:43:13
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Adverteren in LabVision?
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.

Wilt u ook profiteren van dit unieke en volledige bereik?

Vraag dan de tariefkaart 2015 aan voor adverteren in LabVision. 
Laat u verrassen door de zeer concurrerende tarieven.
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EEN GOED GEVOEL …

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

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

veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com  

Micro-organismen in bodem
identifi ceren met DNA-technieken

VETZUURANALYSEVetzuuranalyse is sleutel totverbeterd voedselonderzoek

CRYOGENE OPSLAGPlantwetenschappers krijgen vloeibare stikstof automatisch tot vlakbij hun laboratorium

VOEDSELAUTHENTICITEITVoedselfraude in de spotlightsmet analytische fingerprints

LV25 Omslag.indd   1

24-02-15   17:40

Stuur een mail naar labvision@bezemercommunicatie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Nieuwe website voor Greiner Bio-One
Onlangs zijn de websites van Greiner Bio-
One Nederland en België in het webportaal 
van Greiner Bio-One geïntegreerd. Voor 
de gebruikers betekent dit veel nieuwe 
functies, zoals:
• Het downloadmenu is nu verdeeld in 

productgroepen, waar in meerdere talen 
beschikbare flyers en brochures kunnen 
worden gedownload.

• De twee nieuwe divisies, Diagnostics en 
OEM, hebben nu naast Preanalytics en 
BioScience hun eigen plek op de website.

• Het e-learningsysteem ‘Greiner Bio-One 
Compass’ en onze eigen sociale media 
kanalen zijn nu ook via links toegankelijk.

• Regelmatig gestelde vragen over de 
verschillende producten worden beant-
woord in de sectie FAQ’s.

• De laatste ontwikkelingen worden in 
Marketing Hoogtepunten kort weerge-
geven met een in het oog springende 
layout.

• De Greiner Bio-One Academy heeft altijd 
de meest recente data van webinars.

• Alle gerelateerde inhoud, zoals nieuws, 
downloads of FAQ’s, wordt direct op de 
verschillende productpagina’s weerge-
geven.

www.gbo.com

Da Vinci viert 
15-jarig bestaan
In oktober 2015 bereikt Da Vinci Laboratory 
Solutions weer een mijlpaal! Met haar oprichting 
in 2000 als dienstverlener binnen de laboratori-
ummarkt viert Da Vinci nu haar 15 jarig bedrijfs-
jubileum. 
Met trots kijkt Willem van Raalte, CEO en 
oprichter, terug: “We hebben de afgelopen 15 
jaar niet stil gestaan. Dankzij onze snel groei-
ende klantenkring hebben wij ons verder kunnen 
ontwikkelen tot een veelzijdige partner voor ana-
lytische laboratoria. Het jubileumjaar is dan ook 
een mooie gelegenheid om onze klanten hiervoor 
te bedanken. Daarom hebben we tijdens dit 
jaar een aantal leuke acties gepland. Daarnaast 
blijven we gewoon doorgaan met laboratoria te 
ondersteunen bij analytische vraagstukken vanaf 
monstervoorbereiding, analyse, rapportage tot 
en met installatie en onderhoud van de syste-
men. Boosting laboratory efficiency staat hierbij 
centraal.”

www.davinci-ls.com

LV27_Nieuws.indd   9 23-09-15   17:03



10 GC-ANALYSE

UD-er Jeroen Kool heeft met aio Willem Jonker een analytische techniek 
ontwikkeld waardoor GC zijn verloren positie ten opzichte van LC in 
één klap kan goedmaken. Door een totaal nieuw principe om een GC-chro-
matogram per piek op te vangen in afzonderlijke fracties –wat tot nu toe 
helemaal niet mogelijk was– kunnen onderzoekers die willen fractioneren 
nu de scheidingsmethode kiezen die het beste past bij hun toepassing. Begin 
volgend jaar zal deze techniek commercieel beschikbaar zijn.

Jeroen Kool bij de nieuwste voor GC-fractionering aangepaste gaschromatograaf met in parallel MS analyse.

LV27_Art_DaVInci.indd   10 23-09-15   17:00
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Alle pieken fractioneren
van je ... GC!

“G
aschromatografi e is voor vele 
verbindingsklassen, zoals 
a-polaire stoffen, de beste, 
zeg maar gerust superieure 

scheidingstechnologie. Maar deze componenten 
worden nu vooral met vloeistofchromatografi e 
gescheiden als voor een vervolgstap fractionering 
nodig is. En dat fractioneren kan heel goed met 
LC, maar is voor GC een onontgonnen terrein. Of 
beter gezegd: was!”
Jeroen Kool, universitair docent bij de onder-
zoeksgroep Biomoleculaire Analyse binnen de af-
deling Bioanalytische Chemie aan de VU, vertelt 
zo enthousiast over deze vinding dat het lijkt als-
of hij gisteren op het idee is gekomen. Maar de 
werkelijkheid is dat de cruciale ideeën al netjes 
met patenten zijn afgedekt, de eerste publicatie 
hierover inmiddels is verschenen – in Analytical 
Chemistry – en een tweede in aankomst is. Bo-
vendien is de techniek dusdanig uitontwikkeld en 
robuust gemaakt, dat binnen enkele maanden in 
samenwerking met Da Vinci Laboratory Solutions 
de oplossing voor GC-fractionering op de markt 
zal worden gebracht.

De lucht in
Het idee achter de GC-fractionering is –zoals 
dat altijd het geval is met goede ideeën– heel 
simpel. Voor de eerste experimenten was wel 
wat moed nodig, volgens Jeroen Kool. “De 
oorspronkelijke gedachte was om aan het einde 
van de kolom via een splitter een vloeistof te 
infuseren, die dan de componenten meeneemt, 
die we vervolgens terug kunnen vinden in de 

fracties. We zijn gestart met hexaan, en dat is 
wel een beetje tricky om bij een temperatuur 
van zo’n 300 °C te infuseren. Maar goed, we 
waren wel nieuwsgierig, dus ik heb de pomp 
aangezet die de hexaan naar binnen pompt, 
en ben even een deurtje verder gegaan om de 
eventuele knal af te wachten. Maar die kwam er 
gelukkig niet en we konden gaan onderzoeken 
wat er precies gebeurde. Dat bleek nog mooier 
te zijn dan we konden vermoeden. We zagen 
namelijk niet dat de vloeistof zich mengde met 
het eluerende gas en er een soort van bubbelend 
en bruisend gas-vloeistofmengsel belandde in 
de opvangbuisjes van de fractieverzamelaar. 
Het bleek namelijk dat de hexaan in de oven 
verdampt en fungeert als een extra dragergas, 
naast helium, dat uit de kolom komt. De truc is 
dat de hexaan achteraf weer condenseert, zodat 
je vloeibare fracties hebt die netjes het patroon ➞

van het GC-chromatogram volgen. 
De gescheiden componenten liften 
even mee in het hexaan-helium 
gasmengsel. Zodra dat afkoelt 
blijven ze opgelost in het dan weer 
vloeibare hexaan.”

Optimaliseren
Naast hexaan kunnen ook andere 
a-protische oplosmiddelen worden 
gebruikt, zoals heptaan, octaan of 
acetonitril. “Ook kun je werken met 
oplosmiddelen die bij kamertempe-
ratuur gasvormig zijn, waarbij je dus 
gekoeld gaat fractioneren, bijvoor-
beeld propaan of butaan. Het voor-
deel van die werkwijze is dat je ook 
componenten kunt fractioneren die 
bij kamertemperatuur verdampen, 

gescheiden als voor een vervolgstap fractionering 

Post-column self seeding
De onderzoeksgroep Biomoleculaire Analyse heeft recentelijk ‘post-column self seeding’ assays 
geïntroduceerd waarmee makkelijk na fractionering direct en automatisch cellulaire assays uitge-
voerd kunnen worden. Bij deze werkwijze zijn geen verdunnings- en pipetteerstappen nodig. Je-
roen Kool legt uit hoe dat gaat: “Normaal gesproken zaai je de cellen van een test-cellijn uit op een 
microtiterplaat. Die groeien vast en dan kan je door pipetteren van het monster in ieder welletje 
je assay doen. Wij doen dat anders. Eerst maken we een hoge resolutie GC- of LC-chromatogram. 
Die fractioneren we over de well’s in de microtiterplaat. Bij GC dampt het oplosmiddel vanzelf 
weg; bij LC vriesdrogen we. Pas daarna zaaien we post-column in één keer de cellen eroverheen. 
Terwijl die cellen vastgroeien op de plaat, worden ze direct gestimuleerd en kan je vervolgens 
direct je assay uitlezen.”
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bijvoorbeeld geurstoffen. Dat hebben we nog 
niet geprobeerd, maar ik zie geen enkel probleem 
om de fractionering gekoeld te laten verlopen”, 
vertelt Jeroen Kool.
Meer effort moest worden gestopt in het minder 
breed maken van de op te vangen fracties. Je wilt 
in principe iedere piek die je in je FID ziet apart 
kunnen opvangen. “Die resolutie hielden we in 
het begin niet vast. Met name de later eluerende 
verbindingen in de GC gaven een piekverbreding 
te zien. We hebben een trucje toegepast, waar ik 
om publicatietechnische redenen niets over wil 
vertellen, waardoor we elke piek die we zien in 
de fractiecollector in één à twee fracties kunnen 
terugvinden. Je hebt het dan over fracties die 
elke vijf, tien seconden worden genomen. Verder 
hebben we om een directe correlatie met je 
chromatogram te maken een extra split gemaakt, 
waarbij eerst een minimale hoeveelheid van 1 tot 
5 procent naar de FID gaat en dan de rest wordt 
opgevangen.’’

Reproduceerbaar fractioneren
Na één GC-run zal je vaak niet voldoende mate-
riaal hebben in je fracties voor een vervolgstap. 
Maar dat is –afgezien van de tijd– geen enkel 
probleem. Da Vinci Laboratory Solutions, de 

leverancier van de GERSTEL XYZ-sampler/fractie-
verzamelaar, heeft het fractioneringsproces he-
lemaal geautomatiseerd. “Je kunt in de software 
aangeven of je 2 ml of 10 ml vials gebruikt, of 
dat je de fracties wilt verdelen in 96 of 394 well’s 
platen. De software zorgt ervoor dat bij herhaald 
injecteren iedere keer de betreffende component 
in dezelfde fractie terechtkomt. Samen met het 
automatisch injecteren van het monster heb je 
daar dus feitelijk geen omkijken naar; je hoeft er 
alleen maar voor te zorgen dat het goede rek erin 
staat”, aldus Jeroen Kool.

Kansrijk
De belangrijkste toepassing die Jeroen Kool voor 
GC-fractioneren ziet is NMR van bijvoorbeeld 
oliemengsels. “Met NMR kun je tot een absolute 
confirmatie van de structuur van een component 
komen. In tegenstelling tot massaspectrometrie, 
waarmee je met de molmassa of –door gebruik 
van de allernieuwste MS-apparatuur– met de 
accurate massa alleen de brutoformule kunt 
bepalen. Dan weet je nog steeds niet waar al die 
C-H-tjes precies zitten. En in de olie-industrie 
zijn vele isomeren met dezelfde molmassa geen 
zeldzaamheid. Je kunt met GC-fractioneren alle 
verbindingen van een oliemengsel opvangen om 

er NMR mee te gaan doen. Daar 
heb je wel wat geduld voor nodig, 
want ik stel me zo voor dat je daar 
een hele langzame GC-gradiënt 
voor toepast en dat je misschien wel 
weken aan het fractioneren bent 
voordat je voldoende monsterma-
teriaal hebt voor je NMR-analyses. 
Maar dan heb je ook wat!”
Ook in de milieuwereld ziet hij 
kansen. “Waar je voorheen altijd 
LC moest gebruiken om verder te 
werken met fracties, kunnen onder-
zoekers nu de scheidingsmethode 
kiezen die het beste is voor hun 
toepassing en/of verbindingsklasse. 
We hebben het hier niet over een 
aanpassing of een uitbreiding of 
een koppeling, nee het is een echte 
nieuwe analytische techniek. En als 
je dan bedenkt dat a-polaire ver-
bindingen als dioxines en PAK’s nu 
nog met HPLC worden gescheiden 
om ze op te kunnen vangen, dan 
krab je je wel even achter je oren. 
Dat zie je ook bij olie, waar vaak 
normal-phase chromatografie wordt 

Aio Willem Jonker heeft 

een groot deel van het werk 

verricht in de optimalisering 

van de GC-fractionering. 

Op het beeldscherm is het 

chromatogram te zien van 

een typisch testmengsel, 

waarvan iedere piek netjes 

in een aparte fractie kan 

worden opgevangen
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ingezet. En wat dacht je van vluchtige verbindin-
gen? Dat gaat in HPLC al helemaal niet.”
Praktisch gezien zijn er weinig belemmeringen 
om GC-fractionering toe te passen. Je kunt de 
XYZ-sampler en de extra koppelingen en splitters 
vrij gemakkelijk aan een bestaande opstelling 
(laten) toevoegen. En natuurlijk moet de soft-
ware van Da Vinci worden geïnstalleerd om de 
GC-fractionering in goede banen te leiden.
Aio Willem Jonker, die zich in zijn promotie-
onderzoek over ‘high-throughput effect directed 
analysis’ in de waterwereld voornamelijk 
bezighoudt met LC-analyses, heeft een deel van 
het werk verricht in de optimalisering van de 
GC-fractionering. “Willem doet dit werk voor 10 
tot 20 procent van zijn tijd erbij. Het grappige is 
dat hij voornamelijk voor LC-onderzoek een spot-
ter fractioneringstechniek aan het ontwikkelen 
is, maar nu GC fractioneringsonderzoek ernaast 
doet ter vergelijking.”

Geen grootverbruiker
De trigger voor het ontwikkelen van GC-fracti-
onering ligt in een assay voor milieu-onderzoek. 
“In ons onderzoek gaan we in het algemeen uit 
van een mengsel met biologisch actieve stoffen, 
die scheiden we, en vervolgens voeren we een 
bio-assay uit op de individuele componenten. 
Zo’n assay kan zijn opgebouwd rond bijvoor-
beeld enzymen, receptoren of cellen die dan een 
bepaalde respons geven. Eén van die cell-based 
assays die we onderzoeken is gericht op de 
toxische werking van verontreinigingen in het 
milieu. Dat zijn veelal a-polaire verbindingen, die 
je met de GC beter kunt scheiden en vervolgens 
fractioneren met LC. Die fracties hebben we ver-
zameld in 96-well’s platen voor het bepalen van 
de bio-activiteit van de individuele componenten 
op dioxine- en androgeen-receptoren. Hierbij 
laten we eerst het oplosmiddel verdampen. Ver-
volgens wordt de bio-assay direct post-column 
aan de well’s toegevoegd via een post-column 
cell seeding en vindt er al dan niet een receptor 
gemedieerde cellulaire activatie plaats. Op die 
manier kun je uit een mengsel van verschillende 

stoffen de echte schadelijke eruit pikken.”
De biologisch actieve stoffen die bij Biomolecu-
laire Analyse worden onderzocht komen echter 
niet alleen uit de milieuwereld, maar ook uit 
de farma, voeding, geneeskunde. “Heel vaak 
verbindingen die we met LC uitstekend kun-
nen fractioneren; een echte grootverbruiker 
van GC-fractionering zullen we in deze onder-
zoeksgebieden dan ook niet worden. Aan de 
andere kant verwachten we wel interesse vanuit 
de voedingsmiddelen- en geurstoffenindustrie 

voor het fractioneren van vluchtige 
geurstoffen voor vervolganalyse en/
of geur- en smaakpanels.”

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Vakgroep Bioanalytische Chemie
www.chem.vu.nl/en/research/divisi-

on-bioanalytical-chemistry

Boven- en zij-aanzicht van de XYZ-sampler/collector. Links, een houder voor verschillende spoelvaten en 

daarnaast een houder voor monsterflesjes. Rechts, een 96-well’s plaat waarin de fracties worden verza-

meld. Het rode onderdeel is de Da Vinci smart grip, hieraan is de capillair verbonden waarin de hexaan met 

de gescheiden componenten condenseren. Nadat de XYZ-sampler een monster uit één van de monsterfles-

jes heeft geïnjecteerd pakt deze de smart grip op om vervolgens van well naar well over de well-plaat te 

bewegen en fracties op te vangen.
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3D-printtechnologie brengt
sterke groei voor
medische high-tech parel

In amper vier jaar tijd is Xilloc gegroeid van 25 m2 kantooroppervlak in 
Maastricht tot binnenkort ruim 1600 m2 op de Brightlands Campus in 
Sittard-Geleen. En daarmee zal het niet ophouden getuige de ambities van 
oprichter en CEO Maikel Beerens op het gebied van 3D-printing. Waar de 
focus aanvankelijk exclusief op de medische markt lag, is die inmiddels 
verbreed naar industriële toepassingen. 

‘S
o this is your building?’ Maikel Beerens 
kan nog steeds lachen om de vraag van 
CNN-anchor Nina Dos Santos toen zij in 
2013 Xilloc bezocht in het kader van een 

reportage over de EU, twintig jaar na het verdrag 
van Maastricht. “We huurden toen een deel van 
een etage in het prachtige BioPartner gebouw aan 
de Oxfordlaan, maar zij dacht dat het hele gebouw 
van ons was!” Echt gek is die gedachte niet als je 
een bedrijf bezoekt dat een jaar daarvoor als eerste 
ter wereld met 3D-printing een volledige patiënt-
specifieke titanium onderkaak heeft gemaakt, die 
met succes is geïmplanteerd. Dat soort prestaties 
associeer je met een bedrijf van honderden werk-
nemers en niet met de vier pioniers die toentertijd 
maar een klein gedeelte van het incubatorgebouw 
in gebruik hadden.
Een kleine twee jaar verder zit Xilloc een stuk 
ruimer in zijn jasje, op de Brightlands Campus. 
Maar ook daar zijn al weer plannen voor nieuwe 
huisvesting, ietsje verderop in de voormalige 
DSM-werkplaats waar nu nog de kantine van de 

campus is gevestigd. Het lichte, open gebouw 
met een metershoge gewelfde dakconstructie 
is voor Maikel Beerens de ideale plek om zijn 
groeiambities –marktleider in de medische markt 
in 2025 en uitbreiding naar de industriële markt– 
te realiseren: “De 1600 vierkante meter geeft 
ons ruimte voor extra personeel, nieuwe printers, 
grotere productie- en research ruimtes. Met de 
geplande investeringen in printers hebben we 
eind van dit jaar het meest diverse 3D-printer-
park in heel Europa: metaal, polymeren, kera-
miek, alles wat mogelijk is qua technieken halen 
we in huis. Uiteraard komt dit onze business ten 
goede. Maar we gaan verder. We zijn bijvoor-
beeld één van de hoofdspillen in het ‘ecosysteem’ 
rondom 3D-printing waar we in samenwerking 
met campusontwikkelaar Bert Kip aan bouwen. 
De synergie tussen bedrijven die op de campus 
onderzoek doen naar nieuwe polymeren en onze 
expertise op het gebied van 3D-printing, om die 
nieuwe materialen te testen, kan tal van innova-
ties opleveren.”

Industriële revolutie
Maikel Beerens is er van overtuigd 
dat industriële 3D-printers gaan 
zorgen voor een compleet andere 
manier van produceren èn ontwer-
pen. “Ik zie het een beetje als mijn 
missie om aan de industriële kant 
de Euregio te kunnen voorzien van 
3D-print technologie. In Limburg is 
de maakindustrie de laatste jaren 
een beetje weggeëbd; daar willen 
we met 3D-printing een soort van 
nieuw leven inblazen en er in ieder 
geval voor zorgen dat ze deze 
nieuwe industriële revolutie niet 
missen.”
Om de kracht van 3D-printing te 
illustreren haalt Maikel Beerens een 
voorbeeld uit de aerospace markt 
aan. “Een gesp van de riem van een 
vliegtuigstoel die met conventionele 
productietechnieken is gemaakt, 
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weegt 155 gram. Als die 3D wordt 
geprint uit titanium is het gewicht 
nog maar 75 gram. Op een Airbus 
met 800 passagiers bespaar je zo 
ongeveer 65 kg per vlucht. Dat 
lijkt niet veel, maar uitgesmeerd 
over dertig jaar vliegen bespaar je 
op één vliegtuig voor drie miljoen 
euro aan kerosine; daartegen vallen 
de hogere productiekosten in het 
niet. In het algemeen kun je een 
gewichtsreductie van je onderdelen 
tussen de 40 en 60 % realiseren met 

behoud of zelfs verbetering van je mechanische 
eigenschappen. Met 3D-printing heb je een 
bepaalde hoeveelheid ‘complexity for free’. Je 
kunt nieuwe dingen gaan maken, die overigens 
niet per definitie goedkoper zullen zijn, maar wel 
lichter en functioneler.”

Tailor made
Waar in de industriële markten 3D-productie 
van kleine series niet ondenkbaar is, is er bij de 
medische toepassingen van Xilloc alleen maar 
sprake van maatwerk. Bij dat patiëntspecifieke 
aspect ligt ook de passie van Maikel Beerens en 

zijn ambitie om juist in die medische toepassin-
gen marktleider te worden. Hoe omvangrijk en 
kansrijk de industriële markten ook mogen zijn.
Die passie is ontstaan toen hij in 2005 als 21-ja-
rige student medische technologie de uitdaging 
aanging om in zijn afstudeeronderzoek een 
product voor intern gebruik te ontwikkelen om 
grote schedeldefecten gemakkelijk te sluiten. Dit 
volgens een nieuwe benadering door op basis van 
de 3D-informatie uit een CT-scan met behulp van 
Computer Aided Design een implantaat te ont-
werpen en dat vervolgens in titanium te printen 
met een 3D-printer. Voordeel van deze bena-

Xilloc-oprichter en CEO Maikel Beerens voor het nieuwe pand op de Brightlands Campus waar zijn bedrijf eind van dit jaar gevestigd zal zijn.

➞
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dering is dat het construct precies past, wat de 
operatie gemakkelijker en sneller maakt en een 
(esthetisch) beter resultaat geeft. Het resultaat 
van zijn stage bij Maastricht Instruments B.V. en 
IDEE (de engineering afdeling van het MUMC+) 
in de vorm van het eerste 3D-geprinte titanium 
patiëntspecifieke schedelimplantaat, ging de hele 
wereld over.
Maikel kreeg bij zijn stagebedrijf direct een 
baan als medisch productontwikkelaar, maar de 
innovatieve technologie die hij mede ontwikkeld 
had liet hem niet los. Waarom, was de gedachte, 
bieden we dit product niet aan artsen en patiën-
ten wereldwijd aan, zodat iedereen hiervan kan 
profiteren? Na veel praten en onderhandelen 
over de overdracht van de technologie kon hij 
uiteindelijk in 2011 starten met Xilloc, wat nog 
in datzelfde jaar al resulteerde in de mijlpaal rond 
de volledige patiëntspecifieke onderkaak die met 
een 3D-printer uit titanium was gemaakt.

Investeren
In de vier jaar dat Xilloc nu bestaat is continu ge-
werkt aan het optimaliseren van de processen en 
het opbouwen van kennis en know how. “Ieder-
een kent wel de verhalen over hoe gemakkelijk 

het is om iets 3D te printen: downloaden van een 
CAD-file van internet, opslaan in de printer, op de 
knop drukken en that’s it. Bij ons ligt dat anders. 
Alleen al het vertalen van een CT-scan in een 
goede patiëntspecifieke oplossing, het aanstu-
ren en weten hoe je een 3D-printer zoiets moet 
laten maken, vergt een leercurve van minstens 
drie jaar. Bovendien is het verre van af na het 
printen. Er volgen bijvoorbeeld nog een aantal 
afwerkingsstappen en een uitgebreid reinigings-
proces, alles volgens vastgelegde procedures in 
ons kwaliteitssysteem. De hele wereld ligt open 
voor onze producten, maar je hebt wel te maken 
met, per land vaak verschillende, wet- en regel-
geving waaraan je moet voldoen om je product 
te mogen verkopen. In de EU mogen volgens de 
Medical Device Directive onze producten niet CE-
gemarkeerd zijn omdat ze ‘one of’ zijn. In plaats 
daarvan moeten we wel de processen conform 
ISO 13485 procedures uitvoeren. In de Verenigde 
Staten ligt dat weer anders, want daar zeggen ze 
‘leuk dat het een custom is, maar het is eigenlijk 
iedere keer een zelfde soort custom’. Dus moeten 
we voor de FDA een zogeheten 510 (K) clearance 
verkrijgen, wat een lang en duur traject is.”

Ultrapuur water
Na het productieproces worden de 
constructen gereinigd. Dit gebeurt 
in een aantal reinigingsstappen met 
zepen, alcohol en ultrasone trillin-
gen. Omdat ook dit soort processen 
gevalideerd moeten plaatsvinden 
streeft Maikel Beerens er naar 
om zoveel mogelijk constanten te 
waarborgen in deze processen. “Alle 
producten die hier uit de cleanroom 
komen, zijn op exact dezelfde ma-
nier gereinigd. Dit is onder andere 
mogelijk doordat we water van een 
constante zuiverheid toepassen. We 
gebruiken hiervoor ultrapuur water 
dat we met een Elga waterzuive-
ringssysteem maken uit kraanwater. 
Dit systeem genereert betrouwbaar, 
in voldoende capaciteit type I water 
met een constante kwaliteit, met 
een weerstand van 18,2 MOhm. 
Daardoor is de microbiële veront-
reiniging na reiniging nagenoeg 
nul, wat de sterilisatiestap verderop 
in het proces ten goede komt. De 

Door op basis van de 3D-informatie uit een CT-scan met behulp van Computer Aided Design 

een implantaat te ontwerpen en dat vervolgens in titanium te printen met een 3D-printer, 

kunnen grote schedeldefecten gemakkelijk en snel worden gesloten.

De eerste ter wereld met 3D-printing ge-

maakte volledige patiëntspecifieke titanium 

onderkaak.
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bioburden op het product is voor sterilisatie al 
praktisch nul!”

Materialen
Voor het gros van de producten maakt Xilloc 
gebruik van de ‘holy grail’ van hanteerbare mate-
rialen, titanium als metaal en PEEK als kunststof. 
De PEEK-implantaten worden overigens niet 
3D-geprint, maar gefreesd. Dit heeft te maken 
met het veranderen van de structuureigenschap-
pen van het PEEK bij verhitten in de ‘chamber’ 
van de 3D-printer. “Het geprinte materiaal wordt 
te bros voor de toepassing, dus frezen we dat. Er 
zijn wel speciale PEEK-printers, maar die kosten 
1,2 miljoen euro, en dan kun je alleen maar PEEK 
printen. En dat is ook niet goedkoop, want je 
bent per werkstuk zo 100.000 euro kwijt aan 
materiaalkosten! Het product zelf kost misschien 
maar 800 euro, maar de rest kun je vanwege die 
omzetting in amorfe korrels niet meer herge-
bruiken en is dus heel kostbaar afval. Daar heb je 
met titaniumpoeder geen last van: 99 % van het 
materiaal dat je overhebt kun je recyclen en ge-
bruiken om een volgend product mee te printen.”
Overigens is de medische markt geen segment 
waar je van de ene op de andere dag met iets 
nieuws kunt komen: als iets beter werkt, moet je 
dat goed kunnen onderbouwen. Dat weerhoudt 
Xilloc niet om ook op dat gebied te innoveren. In 
samenwerking met het Japanse bedrijf Next21 is 
CT-Bone ontwikkeld, een materiaal dat voor-
namelijk uit calciumfosfaat bestaat, het hoofd-
bestanddeel van botten. Na implantatie vormt 
het binnen enkele maanden één geheel met de 
botten van de patiënt en krijgt op termijn weer 
een fysiologische functie, zo blijkt uit klinische 
studies. Crux bij 3D-printing zit hem in het ge-
geven dat dit materiaal na het printen niet sterk 
verwarmd (gesinterd) hoeft te worden, zoals 
bij andere keramiekproducten wel het geval is. 
Hierdoor worden er geen kristallen gevormd die 
afbreuk doen aan de fysiologische werking.

Extremiteiten
Maikel Beerens wil nog geen omzetcijfers in de 
openbaarheid brengen, maar wil wel kwijt dat 
Xilloc alleen al in Maastricht een kleine dertig 
3D-implantaten heeft geleverd en dat zijn bedrijf 
in meer dan 25 ziekenhuizen in Europa voor-
keursleverancier is. Het betreft dan bijna allemaal 
producten voor hoofd en hals.

Een volgende stap is om ook producten voor ex-
tremiteiten te ontwikkelen. Zo werkt Xilloc met 
het AMC aan een polsplaatje waarmee je perfect 
het gewrichtsvlak terug kunt zetten bij een 
patiënt waar het spaakbeen na een eerdere breuk 
verkeerd aan elkaar is gegroeid, een zogenaamde 
malunion. Tot nu toe bleek er na operatie nog 
vaak een kleine afwijking te zijn. Met behulp van 
een CT-scan en 3D-printing ben je in staat om 
het plaatje patiëntspecifiek precies op de plek te 
positioneren waar je hem wilt hebben. De truc is 
om hiervoor een ook weer customized zaagmal 
te gebruiken.

Handen in de modder
Met op dit moment zes mensen in dienst staan 
Maikel Beerens en de andere leden van het MT 
zelf ook nog vaak achter de machines. Met een 
geplande uitbreiding met nog eens zes medewer-
kers voor eind van het jaar, waaronder een eerste 
voltijds productiemedewerker, zal dat zeker 
minder worden. “Maar bij al die nieuw te plaat-
sen 3D-printers zullen we toch ook zelf moeten 
begrijpen hoe het werkt om anderen te kunnen 
opleiden en taken over te dragen. Met de handen 
in de modder kom je ook op ideeën voor nieuwe 
producten en diensten. Er valt op dit gebied nog 
zoveel te innoveren, er is nog zoveel potentie. 
Mocht Nina Dos Santos weer eens langskomen 
voor een CNN-reportage, dan is ons nieuwe 
gebouw misschien al weer te klein...”

I N F O R M ATI E

Veolia Water Solutions
& Technologies
www.veoliawaterst.nl

Xilloc
www.xilloc.com

“Met de geplande investeringen in 
printers hebben we eind van dit jaar 
het meest diverse 3D-printer-
park in heel Europa.”

De door Veolia Water geleverde Purelab 

Flex 3 van Elga genereert betrouwbaar, in 

voldoende capaciteit type I water met een 

constante kwaliteit, voor reiniging van de 

3D-constructen.
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EEN GOED GEVOEL …

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

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

veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com  
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Bioveiligheidskast in de prijzen
Het ontwerp van de Berner Claire bioveiligheidskast 
heeft dit jaar de German Design Award gewonnen in de 
categorie ‘Excellent Product Design’. De jury verklaarde: 
“Het Claire veiligheidskabinet van Berner International 
is speciaal ontwikkeld voor gebruik in laboratoria met 
bijzonder hoge veiligheidseisen. De werkbank oogt zeer 
modern en biedt ultieme veiligheid, intuïtief gebruik en 
een laag energieverbruik. Een systeem voor het detecteren 
van luchtstroomsnelheid zorgt voor extra veiligheid. Met 
de lichtbanden die de operationele status aangeven biedt 
het ‘Shield Design’ ook visuele bescherming, naast vereen-
voudigd gebruik en zichtbare technologische vooruitgang. 
Hier worden hoge veiligheidsstandaarden en effi ciënt 
werken op een aansprekende esthetische wijze naar een 
modern niveau gebracht.”

Zoals in de 
juryverklaring 
al doorschemert 
is het ‘Shield 
Design’ van de 
Berner Claire een 
perfecte symbiose 
van vorm en func-
tie. Zo informeert 
de ingebouwde 
lichtband, goed 
zichtbaar van ver, 
met een kleur-
codering over de 
actuele veilig-
heidstoestand 
van het kabinet 
en waarschuwt de 
gebruiker tijdig 
en duidelijk voor 
potentieel be-
smettingsgevaar. 
De Claire kan 
werken in 
drie verschil-
lende modi 
(Eco, Standard 

of GMP), zonder daarbij de fundamentele beschermende 
functies aan te tasten. De gebruiker kan de werkmodi 
eenvoudig selecteren via het aanraakscherm, dat ook een 
duidelijk overzicht biedt van de actuele gegevens.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Service voor GC-, LC- en 
MS-systemen
Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam en het servicepunt op 
de Brightlands’ Chemelot Campus in Sittard-Geleen biedt Da 
Vinci Laboratory Solutions technische ondersteuning voor 
GC-, LC-, MS- en monstervoorbereidingssystemen zoals:
• Uitvoeren van servicewerkzaamheden volgens een service-

contract.
• Verhelpen van storingen.
• Verzorgen van trainingen.
• Valideren van analytische systemen.
• Adviseren bij analytical engineering.
• Verhuren van laboratoriumfaciliteiten.
Het DVLS servicepunt op de Brightlands’ Chemelot Campus 
beantwoordt ook vragen over analytical engineering. Dankzij 
haar ervaring in analytische chemie en procestechnologieën 
heeft het serviceteam de deskundigheid in huis op het gebied 
van ontwerp, bouw, installatie, gebruik én onderhoud van 
analyseapparatuur voor laboratoriumopstellingen. 
Het servicepunt op de Brightlands’ Chemelot Campus beschikt 
over uitgebreide laboratoriumfaciliteiten, die verhuurd 
worden voor een kortdurend onderzoek of experiment. De 
faciliteiten omvatten onder andere een klimaatkast/stoof, 
regelingen voor fl ow en temperatuur, apparatuur voor data-
registratie en data-opslag.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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De onderste steen boven
bij post-mortem monsters
en op de spoedeisende hulp

De apotheek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam 
maakt sinds begin van dit jaar gebruik van de Tox-typer voor het ana-
lyseren van bloedmonsters op drugs en andere toxische stoffen. Erva-
ringen bij de analyse van post-mortem monsters zijn dermate goed dat ook 
studies in gang zijn gezet naar toepassing van deze laagdrempelige LC-MS 
naar diagnostiek voor met name de spoed-eisende hulp

D
e spoedeisende hulp van het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis (OLVG) is met 55.000 
patiënten per jaar de grootste van 
Nederland. Als enig Amsterdams zie-

kenhuis in het centrum van de stad heeft het ook 
nog eens te maken met een bijzondere groep van 
eerste hulp patiënten door het vele recreatieve 
drugsgebruik in de stad en de grote HIV-positieve 
populatie. Bijzonder is ook dat 70 procent van 
die mensen zogenaamde zelf-verwijzers zijn; ze 
komen gewoon binnenlopen, zonder doorverwij-
zing van een huisarts.
Dit stelt ook de nodig eisen aan de ziekenhuis-
apotheek die vaker dan elders de eerste hulp 
moet ondersteunen om er zo snel mogelijk achter 
te komen welke middelen er in het spel zijn als 
patiënten gedrogeerd of geïntoxiceerd bin-
nenkomen. “Als er iemand op de spoedeisende 
hulp wordt gebracht die drugs heeft gebruikt, 
kun je niet altijd aan de buitenkant zien welke 
drugs dat zijn. Door uit te zoeken welke drugs 

er zijn gebruikt, kunnen de artsen daar met hun 
behandeling op inspelen. In de loop der jaren zijn 
we er steeds beter in geslaagd om dat sneller en 
effectiever te doen. Met de nieuwste ontwik-
kelingen in de massaspectrometrie hopen we 
binnenkort weer een grote stap voorwaarts te 
zetten”, vertelt ziekenhuisapotheker en unitvoor-
zitter Eric Franssen, die als klinisch farmacoloog 
onder meer de supervisie heeft over de klinisch-
farmaceutische en toxicologische analyses binnen 
het farmaceutisch laboratorium.

Immuno-assays
“Tot voor zo’n tien jaar geleden werden in het 
centrale laboratorium urinemonsters getest met 
behulp van immuno-assays op zaken als me-
thadon, cannabis en opiaten. Voor aanvullende 
informatie over bijvoorbeeld alcohol en GHB 
werden weer andere technieken ingezet. In 2005 
zijn wij als eersten in Nederland begonnen om te 
kijken of je bepaalde testen ook op de spoedei-

sende hulp zelf, dus ‘point of care’ 
kunt uitvoeren. Hiervoor hebben we 
beneden, op de spoedeisende hulp, 
speciale kasten geplaatst met daarin 
de verschillende testen in de vorm 
van stripjes die je in een afleesappa-
raat kunt stoppen. Als een arts een 
test wil doen op cannabis- of XTC-
gebruik, kan verpleging een test uit 
die kast uitvoeren op de urine van 
de patiënt, zonder tussenkomst van 
apotheker. Deze sneltesten voldoen 
prima en geven sneller resultaat 
dan wanneer ze via ons laborato-
rium zouden zijn uitgevoerd. Dat 
merk je vooral buiten kantooruren, 
wanneer het lab onbemand is en de 
dienstdoende analist moet worden 
opgeroepen”, legt Eric Franssen de 
situatie van vandaag de dag uit.
Er kleven echter ook nadelen aan de 
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werkwijze met de immuno-assays. 
Zo is het verzamelen van urine niet 
altijd even gemakkelijk. Bovendien 
kun je met de assays maar een be-
perkt pakket aan drugs analyseren, 
zoals cannabis, methadon, opiaten, 
amfetamines en cocaïne, alsmede 
een aantal recept-geneesmiddelen, 
waarbij je alleen maar weet of het 
erin zit of niet, bijvoorbeeld tricycli-
sche antidepressiva en paracetamol. 
Als je daar iets meer over wilt we-

ten, moet je toch aanvullend onderzoek in bloed 
doen. Je zou dus baat hebben bij een techniek 
die snel, in één run op zijn minst een kwalitatief 
overzicht kan geven van alle componenten die 
in het monster zitten, als het even kan ook nog 
kwantitatief. Een techniek die bovendien gemak-
kelijk de actualiteit van de snelle ontwikkelingen 
in nieuwe designer drugs kan volgen.

Post-mortem
Die oplossing is sinds februari 2015 al in huis, 
in de vorm van de Toxtyper, een laagdrempe-

lige LC-MS ion-trap van Bruker waarmee de 
Amsterdamse ziekenhuisapothekers binnen 
een kwartier een volledige kwalitatieve analyse 
van een bloedmonster kunnen laten uitvoeren 
op drugs en andere toxische stoffen. “We zijn 
nog niet zover dat we het instrument al inzet-
ten als aanvulling op of zelfs vervanging van de 
bestaande diagnostische methoden. Dat vergt 
nog veel onderzoek. Maar we hebben inmiddels 
wel ervaring met het instrument bij het uitvoeren 
van post-mortem studies, die we in opdracht van 
de GGD Amsterdam uitvoeren. De GGD krijgt alle 

Eric Franssen bij de Bruker Toxtyper die sinds begin van dit jaar in gebruik is in het laboratorium van de ziekenhuisapotheek van het OLVG voor onder meer de analyse van post-mortem 

bloedmonsters.

➞
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gevallen van een niet-natuurlijke dood. Er wordt 
dan bloed en urine afgenomen, dat wij krijgen 
voor analyse. Bloedanalyse met de Toxtyper is 
voor deze toepassing inmiddels een soepele en 
snelle procedure. ‘Dilute and shoot’: je voegt 
aan je bloedmonster wat acetonitril of methanol 
toe, precipiteert het eiwit, prikt het monster 
in de LC-MS en een kwartier later rollen er een 
aantal pieken uit die aan de hand van de biblio-
theek met zo’n 900 verbindingen een eenduidige 
kwalitatieve analyse opleveren. Voor mij was het 
echt een eye-opener dat je met één apparaat het 
volledige scala aan mogelijkheden in één keer 
kunt overzien. We hebben hier heel wat ervaring 
met massaspectrometrie en zijn er aan gewend 
dat als je een apparaat koopt dat het minstens 
een half jaar duurt voordat je het onder de knie 
hebt, maar in dit geval waren we heel snel opera-
tioneel”, vertelt Eric Franssen.
Het post-mortem onderzoek is opgezet in 
samenwerking met apotheker-toxicoloog Peter 
Zweipfenning, die vanuit zijn voormalige werk-

zaamheden bij het Jelinek Centrum en later ATAL 
ervaringsdeskundige is op dit gebied. Ook hij 
is onder de indruk: “Je krijgt de kans om in een 
groep stoffen te kijken, waarvan je vaak niet eens 
weet dat ze er zijn; ze komen gewoon mee in je 
analyse. Dat is heel anders werken dan de stan-
daard screeningsmethoden, waarbij je dan vaak 
nog een bevestiging moest draaien op je triple 
quad MS. Met de Toxtyper is bevestiging bijzaak 
geworden. En daarbij komt ook nog eens dat de 
bibliotheken goed uitwisselbaar zijn. Of je nu 
hier een spectrum opneemt, of in Tokyo, er komt 
hetzelfde uit. Dat komt, heb ik mij laten vertel-
len, omdat het molecuul schoon in de trap zit en 
er geen interactie is met het eluens. Bovendien is 
er geen secundaire fragmentatie.”

Witte heroïne
Dankzij het post-mortem onderzoek nieuwe stijl 
konden ook snel zaken worden opgelost die een 
flinke impact hadden, zoals die van de witte he-
roïne. “Mensen dachten cocaïne te snuiven, maar 

dat bleek –trouwens veel duur-
dere– witte heroïne te zijn. Cocaïne 
is een stimulerend middel; heroïne 
is een verdovend middel met een 
tegenovergestelde werking. Als 
mensen niet weten dat ze heroïne 
gebruiken, is de kans groot dat ze 
een overdosis nemen. Hun hart gaat 
dan langzamer kloppen, de ademha-
ling gaat naar beneden. Slachtoffers 
stoppen met ademen of stikken 
in hun eigen braaksel. Ook bij het 
OLVG zijn slachtoffers binnenge-
bracht. Wij konden snel de heroïne 
in het bloed aantonen, maar toen 
in de zak van één van de slachtof-
fers een stukje coke werd gevonden 
dat na analyse heroïne bleek te zijn, 
wisten we wat er aan de hand was”, 
vertelt Eric Franssen.
Ook sterfgevallen door verontrei-
nigde XTC, bijvoorbeeld door een te 

In het het laboratorium van de ziekenhuisapotheek van het OLVG werken één hoofdanalist en zes analisten.
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groot gehalte aan PMMA, zijn in één run met de 
Toxtyper aan te tonen. En dat kan zowel in het 
bloed als in de pil zelf. “Onlangs kregen we van 
één van onze collega-ziekenhuizen de vraag of 
we een pil konden analyseren waar een patiënt 
een stukje van afgebeten had. Niemand wist wat 
het was. Er stond een inscriptie van een S op, wat 
zou kunnen duiden op een anti-histaminicum. 
Met reguliere technieken hadden ze in de urine 
van de patiënt XTC gevonden. Maar wij vonden 
in het pilletje naast MDMA ook ketamine, een 
narcoticum, die je niet oppikt met immuno-
assays. Dat lijkt een vreemde combinatie, maar 
de combinatie van een ‘upper’ en een ‘downer’ 
komt binnen bepaalde culturen, waar schoon-
heid –dun zijn– heel belangrijk is, wel vaker 
voor. Je gebruikt dan de XTC om af te vallen (het 
sympaticomimetische effect) en de ketamine als 
tegenwicht tegen de opgewondenheid, zodat je 
af en toe nog slaapt...”

Breed inzetbaar
Op dit moment vervangt de Toxtyper nog geen 
andere bepalingen, maar Eric Franssen gaat dit 

wel onderzoeken. “Je zou bij een assay in urine 
ook de Toxtyper als bevestiging kunnen gebrui-
ken, mits je een goede monstervoorbewerkings-
methode hebt om de zouten eruit te halen. Die 
zijn er in de vorm van SPE of vloeistof-vloeistof 
extractie, dus daar gaan we zeker naar kijken. 
Aan de andere kant is het veel gemakkelijker om 

bloed af te nemen dan urine, en met 
bloed meet je ook direct in het com-
partiment waar het er toe doet.”
Ook binnen het ziekenhuis ziet Eric 
Franssen tal van mogelijkheden. 
“Van de collega’s van cardiologie 
begrijp ik dat myocard-infarcten 
steeds vaker optreden, en dat 10 tot 
20 % is gecorreleerd met cocaïnege-
bruik. Het is goed mogelijk dat ook 
andere sympaticomimetische stof-
fen daar een rol in spelen. Met de 
Toxtyper kan je zonder extra moeite 
veel breder kijken, naar alles wat het 
hart belast. De uitdaging zal zijn om 
het instrument effectief te gebrui-
ken. Als ik hier ga roepen dat we 
een Toxtyper hebben, wil iedereen 
er gebruik van maken: dat kunnen 
we helemaal niet aan!”

I N F O R M ATI E
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IATDMCT in Rotterdam
Eric Franssen en Peter Zweipfenning zijn de drijvende 
krachten achter de organisatie van het veertiende In-
ternational Congress of Therapeutic Drug Monitoring 
& Clinical Toxicolgy (IATDMCT), dat van 11 tot en met 
15 oktober plaatsvindt in de De Doelen in Rotterdam. 
Hier worden naar schatting een kleine 800 toxicolo-
gen, farmacologen, klinisch chemici en artsen ver-
wacht van over de hele wereld.
Op zondag 11 oktober, tijdens het zogenaamde pre-
congres, komt de Toxtyper aan bod rond lezingen over 
nieuwe psycho-actieve drugs, waarbij onder meer kli-
nische en drug library aspecten aan de orde komen. 
Op die dag organiseert Bruker ook een lunchbijeen-
komst, onder de titel: Application of LC-accurate mass 

and LC- ion trap MSn systems for the analysis of licit 
and prohibited drugs, met de volgende drie lezingen:
-  Introduction to Bruker Daltonics Mass Spectrometry 
Solutions for Drug Analysis (Tony Drury, Bruker Dal-
tonics, Bremen);

-  The Toxtyper System - Experiences in its Application 
for Drug Analysis and Research in Clinical Toxicology 
(Achim Caspar, Saarland University, Department of 
Experimental and Clinical Toxicology);

-  Retrospective Data Analysis, Strategies and Examples 
(Dr. Anna Pelander, Department of Forensic Medi-
cine, University of Helsinki).

www.bruker.com/events/2015/iatdmct-2015  |  www.iatdmct2015.org

Klinisch farmacoloog Eric Franssen en apotheker-toxicoloog Peter Zweipfenning vullen elkaar uitstekend 

aan bij de interpretatie van de analyseresultaten van de post-mortem monsters. Waar Peter heel goed het 

kwalitatieve plaatje kan invullen, is de ervaring van Eric belangrijk voor de kwantitatieve duiding, om vast 

te stellen of iemand daar nu echt dood aan is gegaan.
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Snelgroeiend inspectiebedrijf
voert steenkoolanalyses zelf uit

Het vijf jaar geleden opgerichte Stockpile surveying and Protection B.V. 
laat tegenwoordig de steenkoolanalyses door Ssp Analytical Services 
B.V. verrichten. Reden om dit zusterbedrijf op te richten was om sneller 
resultaten te kunnen leveren en daarin ook flexibeler te zijn dan bij uit-
besteden. Danny Sabelis heeft in een kleine twee jaar het laboratorium in 
Oostvoorne vanaf nul opgebouwd tot een ISO17025-geaccrediteerde facili-
teit met inmiddels vier analisten in dienst die de handen vol hebben aan 
de gestaag toenemende monsterstroom.

S
tockpile surveying and Protection pro-
fileert zich ten opzichte van de andere 
inspectiebedrijven door flexibiliteit en 
het snel kunnen leveren van resultaten. 

Om die snelheid nog verder op te voeren is ruim 
drie jaar geleden besloten om de analyses, die 
aanvankelijk werden uitbesteed, in eigen beheer 
uit te voeren. “Als je langer dan je wilt moet 
wachten op analyseresultaten omdat je geen 
voorrang in het lab krijgt, heb je geen voordeel 
meer van de snelheid die je in je processen hebt 
ingebouwd. In een ‘eigen’ lab kun je de analyses 
de gewenste prioriteit geven. Monsters die in de 
ochtend worden aangeleverd kunnen in de mid-
dag al worden gerapporteerd”, legt laboratorium 
manager Danny Sabelis uit. 
Sabelis is medio 2012 aangetrokken door Stock-
pile surveying and Protection om het laboratori-
um op te zetten en te leiden. Een klus die hem op 
het lijf geschreven is als je zijn carrière overziet. 
In een notendop: MBO- en HLO-opleiding, 

met focus op analytische proces- en laborato-
riuminstrumentatie en de opleiding Technische 
Bedrijfskunde en vervolgens gedurende vijftien 
jaar werkzaam geweest bij Unilever R&D. Daarna 
heeft hij zich vijf jaar breder georiënteerd op het 
gebied van proces- en kwaliteitsmanagement bij 
het Ministerie van Defensie met het tussendoor 

volgen van een Master opleiding TQM. Vervol-
gens de overstap gemaakt naar de automotive 
industrie waar hij vijf jaar werkzaam is geweest 
als kwaliteitsmanager bij een productiebedrijf 
voor onderdelen van airbags. Met de opgedane 
ervaringen en kennis ging hij vervolgens aan de 

slag bij Bureau Veritas Certifica-
tion, als lead assessor ISO/TS16949 
automotive en ISO9001. Als auditor 
kwam hij in contact met heel veel 
organisaties, waaronder Stockpile 
surveying and Protection, dat hem 
drie jaar geleden benaderde voor 
zijn huidige functie.

Geen labjas meer
De reden voor Danny Sabelis om 
deze uitdaging te aanvaarden zat 
hem in het opzetten van een nieuw 
laboratorium en het runnen van een 
organisatie, niet zozeer om weer in 
een labjas rond te lopen. “Die labjas 
heb ik in het begin nog regelmatig 
aangehad, want toen kwam er nog 
veel zelfwerkzaaamheid bij kijken. 
Vandaag de dag richt ik mij op de 
begeleiding van het team om er 

“Wil je in deze branche iets kunnen 
betekenen voor de klant, dan ben je 
verplicht de analyses uit te laten voe-
ren door geaccrediteerde laboratoria.”
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Snelgroeiend inspectiebedrijf
voert steenkoolanalyses zelf uit

voor te zorgen dat ze dag in dag uit 
de beoogde kwaliteit leveren.”
Het opzetten van het laboratorium 
begon voor Danny Sabelis letterlijk 
bij nul. “Het meubilair, dat ik twee-
dehands heb gekocht, heb ik zelf in 
elkaar gezet. Ook heb ik gezorgd 
voor de verdere infrastructuur rond 
de technische installaties, zoals het 
afzuigsysteem, klimaatbeheersing-
systeem en het gasleidingnetwerk. 
Nadat de vereiste apparatuur was 
aangeschaft en geleverd, was het 
een kwestie van stekkers in het 
stopcontact en aan de slag met 
de normen om die te vertalen in 

werkvoorschriften. De methoden van die werk-
voorschriften konden in een later stadium na vele 
testen worden gevalideerd.”
Parallel aan de werkzaamheden is tevens het kwa-
liteitsmanagementsysteem opgezet, dat vervol-
gens door de Raad van Accreditatie is getoetst aan 
de gestelde eisen van de ISO/IEC 17025 norm. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot de Accreditatie van de 
organisatie in mei 2014. “Wil je in deze branche 
iets kunnen betekenen voor de klant, dan ben 
je verplicht de analyses uit te laten voeren door 
geaccrediteerde laboratoria”, aldus Danny Sabelis.

Opleiden
Omdat ervaren analisten in de steenkoolanalyse 
heel lastig te vinden zijn, heeft Danny Sabelis 

er voor gekozen jonge MLO-ers ‘on the job’ 
op te leiden en te begeleiden. “Je moet daarbij 
een beetje geluk hebben om dan ook nog eens 
de mensen te vinden die kunnen gedijen in een 
kleine organisatie, waar je gezamenlijk optrekt 
om iets tot stand te brengen. Het is hier niet 
zo: ‘dit is het apparaat en dit is het werkvoor-
schrift; ik begeleid je een weekje en dan kun je 
zelfstandig aan de slag’. Ik vraag iets meer van de 
medewerkers. Om als team verder te bouwen aan 
de organisatie, zoals het constructief meedenken 
aan verbeteringen, maar ook het realiseren van 
deze verbeteringen op alle fronten binnen het la-
boratorium. Dat is niet voor iedereen weggelegd, 
maar in startende organisaties als de onze is dat 
regelmatig aan de orde.”

Danny Sabelis, laboratorium manager bij Ssp Analytical Services, bij de Carbolite vlucht- en asoven van Verder-Scientific.

➞
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Nu, ongeveer twee jaar verder, is de behoefte 
ontstaan voor verdere uitbreiding van bekwaam-
heden. “Denk daarbij aan kennis en kunde op het 
gebied van methode ontwikkeling in verband met 
de toekomstige verbreding van ons analysepak-
ket voor ertsen en metalen, maar ook biomassa. 
Hiervoor hebben we in april 2015 een chemisch 
analist op HBO-niveau in dienst genomen. Ook is 
er recent iemand bijgekomen die de kwaliteits-
management activiteiten op zich gaat nemen.”

Speciale ovens
Ssp Analytical Services heeft verschillende ovens 
van Carbolite (sinds 2012 onderdeel van Verder 
Scientific) in gebruik voor de steenkoolanalyse. 
Allereerst de vluchtoven die wordt ingezet voor 
de bepaling van vluchtige bestanddelen. Bij deze 
oven zitten de gloeispiralen aan het oppervlak, 
waardoor je heel direct en snel kunt verhitten. 
“Als je het deurtje open doet om het glaswerk 
met een monster er in te zetten, dan zie je de 

temperatuur gewoon zakken, maar door die di-
recte verwarming is de oven weer binnen enkele 
minuten op de werktemperatuur van 900 °C. Het 
ingewogen monster staat exact zeven minuten in 
de oven; na afkoelen wordt het teruggewogen. 
Deze oven is gespecificeerd om te kunnen vol-

doen aan de specifieke normen voor de bepaling 
van vluchtige bestanddelen, wat dus een puur 
gravimetrische bepaling is”, aldus Danny Sabelis. 
Hetzelfde weegprincipe is van toepassing op de 
asoven, waarbij gedurende drie uur het ingewo-

gen monster wordt verast en met 
het residu na afloop het percentage 
as wordt bepaald.
Een stuk bewerkelijker is de bepa-
ling van het smeltgedrag van de as, 
met de CAF oven. Deze bepaling is 
belangrijk om slacking –het ach-
terblijven van ovenslakken– zo veel 
mogelijk tegen te gaan. Slacking 
brengt met zich mee dat je perio-
diek de oven uit moet uitzetten en 
laten afkoelen om hem te onder-
houden. Voordat deze bepaling start 
moet eerst de as (die uit de asoven 
komt) worden opgewerkt tot een 
soort pasta die in een piramide-
vormig malletje wordt gesmeerd. 
Die piramide wordt op een houder 
geplaatst, die vervolgens in de 
buisoven wordt geschoven. De oven 
wordt vanaf 800 °C met 7 °C per 

Maikel Kok aan het werk bij de as-fusion oven. Op het beeldscherm is het camerabeeld te zien van de aspiramide, die door verhoging van de oventemperatuur vier karakteristieke stadia 

doorloopt.

“Als je langer dan je wilt moet wachten 
op analyseresultaten omdat je geen 
voorrang in het lab krijgt, heb je 
geen voordeel meer van de snelheid die 
je in je processen hebt ingebouwd.”
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minuut opgestookt richting 1550 °C. Voor de 
oveningang is een camera geplaatst die vanaf 
1000 °C bij iedere stijging van twee graden een 
foto maakt. Nadat de meting is afgerond worden 
vier fasen vastgesteld en geregistreerd, die ka-
rakteristiek zijn voor het slacking-proces van het 
betreffende monster. De eerste, de ‘deformation 
temperature’ wordt vastgesteld als de as begint 
te smelten, dus als het puntje van de piramide 
afrondt. Als de piramide net zo breed als hoog is, 
is de ‘sphere temperature’ bereikt; is de piramide 
twee keer zo breed als hoog dan hebben we het 
over de ‘hemisphere temperature’. Als de pira-
mide nog maar een derde hoogte heeft van de 
hemisphere en dus bijna helemaal is uitgevloeid, 
is de ‘flow temperature’ bereikt.

Met kennis van de bovengenoemde kengetallen 
is de eindgebruiker in staat om optimale verhou-
dingen van de verschillende vaste brandstoffen te 
maken voor de meest gunstige productieomstan-
digheden.

Uitbreiden
Waar de analisten de handen vol hebben aan de 
gestaag groeiende stroom aan steenkoolmon-
sters, is Danny Sabelis zich al aan het oriënteren 
op uitbreiding van het analysepakket richting 
biomassa. “We hebben de normen al aangeschaft 
en zijn nu bezig met de inhoudelijke beoordeling. 
Ik voorzie dat we die monsters vrij gemakkelijk 
kunnen inpassen, omdat 80 tot 90 % van de 
analyses vergelijkbaar is met wat we nu doen. Op 

langere termijn willen we ook analy-
ses uitvoeren op ertsen en metalen; 
de haalbaarheidsstudie hiervoor 
loopt; te denken valt aan element-
analyses. Daarnaast onderzoeken we 
ook de mogelijkheden om analyses 
aan te bieden binnen andere bran-
ches. We hebben in ieder geval de 
ambitie om te groeien.

I N F O R M ATI E

Verder Scientific Benelux
www.verder-scientific.com

Stockpile surveying and Protection
www.ssp-rotterdam.nl

Edwin Groen maakt de 

monsterhouder gereed voor 

een volgende bepaling van 

de calorische waarde.
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Ion-trap technologie voor elk analytisch lab
De Bruker amaZon ion-trap massaspectrometers 
onderscheiden zich door hun gebruiksgemak, 
veelzijdigheid, robuustheid en kosteneffectiviteit. 
Ten grondslag hieraan liggen de diverse (veelal 
gepatenteerde) technologische innovaties en de 
krachtige software oplossingen. Innovaties als 
de high-performance trap (voor hoge gevoelig-
heid), dual-ion funnel technologie (voor hoge 
gevoeligheid en robuustheid), SmartParameter-
Settings (SPSTM, voor eenvoudige bediening) en 
SmartFrag (voor reproduceerbare fragmentatie) 
garanderen een effi ciënte en robuuste stroom 
aan hoogkwalitatieve MS en MSn data.
Binnen de amaZon serie is de SL-versie het 
routine (LC-)MS/MS systeem voor de chemische 
analyse. Synthese controle, structuur verifi ca-
tie, QC, screening applicaties, profi lering en 
identifi catie van metabolieten, onzuiverheden 
en degradatieproducten zijn maar een paar toe-
passingen waarvoor de amaZon SL uitstekend 
toegerust is. De unieke SmartFrag technolo-
gie draagt zorg voor uiterst reproduceerbare 
fragmentatiespectra, waarmee eenvoudig een 
eigen bibliotheek kan worden opgebouwd om 
daarmee methoden effi ciënter te maken. De 
FragmentationExplorer is een interactieve soft-
ware tool om MS/MS spectra te interpreteren 
en te annoteren. On-the-fl y polariteitswisseling 
is zeer interessant bij het screenen naar onbe-

kende componenten (in de vorm van positieve 
en negatieve ionen).
Routine applicaties komen beschikbaar voor 
een brede groep gebruikers dankzij de unieke 
OpenAccess QC software (als optie beschikbaar). 
OpenAccess QC maakt van de amaZon SL een 
daadwerkelijk walk-up LC-MS/MS systeem: 
nadat het monster op de juiste positie in de 
autosampler is gezet, kan de LC-MS/MS methode 
remote worden gestart en komt de rapportage 

retour als pdf. De combinatie van kwaliteit en 
kosteneffectiviteit maken dat de amaZon SL zich 
ontwikkeld heeft tot een echt werkpaard voor 
de diverse chemisch-analytische laboratoria. 
Ze komen ook uitstekend tot hun recht in een 
onderwijssetting.

Bruker Nederland
www.bruker.com

daltonics.nl@bruker.com

Laag energie zuurkast
Dat zuurkasten niet alleen kostenbesparend, duurzaam en veilig zijn 
bewijst de nieuwe Exploris EcoPlus van Köttermann. Door de tot 250 
m3/u per strekkende meter zuurkastbreedte gereduceerde luchtdoor-
stroming bespaart de zuurkast tot 30 % van de operationele kosten van 
een vergelijkbaar standaard model. Indien de zuurkast doorlopend 
aanstaat, bespaart dit al snel tot 1.000 euro per jaar. 
Unieke aërodynamica en stromingstechnieken staan centraal bij Eco-
Plus. Die laten het toe de volumestroom te reduceren en gelijktijdig 
ruimschoots aan alle normen en veiligheidseisen te voldoen. In de 
veeleisende robuustheidstest die de prestaties en veiligheid van zuur-
kasten beoordeelt, liggen de waarden van de proefgasuitbraak 70 % 
onder de door de BG RCI gedicteerde waarden en is daarmee buitenge-
woon veilig. Dit is zonder aanvullende, dure toevoerluchttechnieken 
maar alleen op basis van de binnenruimte geometrie.

Köttermann
systemlabor.nl@kottermann.com

www.kottermann.com
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In het voorjaar van 2015 is TransplantLines 
van start gegaan. Deze biobank met mon-
sters van patiënten die in het UMC Gronin-
gen Transplantatie Centrum een orgaan-
transplantatie ondergaan, zal onderzoekers 
een unieke inkijk gaan geven in populaties 
die een beschadigde gezondheid hebben. 

Hierdoor kunnen volgens nefroloog Stephan 
Bakker, initiator en mede-beheerder van 
deze biobank, kleine effecten van voedselpa-
tronen en lifestyle eerder aan het oppervlak 
komen dan bij algemene onderzoekspopula-
ties met doorgaans gezonde mensen.

Nefroloog Stephan Bakker bij de eerste Panasonic -80 °C vriezers waarin monsters van de biobank TranplantLines zijn opgeslagen.
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De homeostatische capaciteit
van de gezonde massa omzeilen

W
aar te veel en te weinig elkaar 
ontmoeten. Dit is de nieuwsgierig 
makende titel van de oratie die 
nefroloog prof.dr. Stephan Bakker 

in maart van dit jaar hield bij zijn aanstelling als 
hoogleraar interne geneeskunde aan het UMCG. 
Te veel en te weinig liggen buiten de grenzen 
waarbinnen je lichaam nog zonder merkbare 
problemen kan omgaan met iets waar het aan 
wordt blootgesteld. “Door de homeostatische ca-
paciteit van je lichaam zul je weinig merken van 
iets te veel of iets te weinig. Dat zie je ook terug 
in veel onderzoeken waarbij doorgaans gezonde 
deelnemers zijn gerecutreerd. Een hypothese 
rond bijvoorbeeld voedingspatronen of lifestyle 
is moeilijk statistisch ‘hard’ te krijgen. Per indi-
vidu zorgt de homeostatische capaciteit voor een 
nivellerend effect”, stelt Stephan Bakker.
Zieke mensen daarentegen hebben een vermin-
derde homeostatische capaciteit. “Als je diabetes 
of een gebrekkige nierfunctie hebt, of een lever 
die het niet goed doet, dan werkt een beetje te 
veel of een beetje te weinig veel harder door. Het 
gebied waar het goed zit, tussen te weinig en te 
veel, is kleiner dan bij gezonde mensen. Je kunt 
dus sneller een effect zien, en dus ook relatief 
gemakkelijker een effect aantonen in je onder-
zoek.”

Laag-eiwit dieet
Een bijkomend effect van onderzoek onder spe-
cifieke patiëntenpopulaties is dat je anders tegen 
bepaalde behandelwijzen aan gaat kijken. “Neem 
bijvoorbeeld het laag-eiwit dieet dat wij altijd 

voorschrijven aan nierpatiënten om nierfunctie-
verlies en uremische klachten tegen te gaan. Dat 
is eigenlijk heel vreemd, want eiwitten heb je 
nodig om reparatieprocessen te ondersteunen. 
Het zou heel gek zijn als een nier die onder druk 
staat, waarbij er een ziekteproces gaande is en 
er dus ook gerepareerd moet worden, baat heeft 
bij ondervoeding van de patiënt waar de nier 
deel van is! We vinden onder andere uit studies 
waarin we nierpatiënten in de tijd volgen steeds 
meer gegevens waaruit blijkt dat een laag-eiwit 
dieet niet goed is, althans dat de huidige aanbe-
volen hoeveelheid van 0,8 g/kg/dag bij mensen 
met een chronische ziekte gewoon te laag is.”

Laag kalium
Als je nierfalen hebt, is kalium heel gevaarlijk, 
want je kunt moeilijk kalium uitscheiden als je 
een slechte nierfunctie hebt en als de kalium-
spiegel in het bloed te hard oploopt kan dat 
leiden tot een hartstilstand. Kalium zit in fruit en 
groente, en dat neigen patiënten –bang gemaakt 
voor groente en fruit– dus ook niet te eten als 
ze na een transplantatie een nieuwe, gezonde 
nier hebben. In combinatie met het (wellicht 
vaak ten onrechte) voorgeschreven laag-eiwit 
dieet, moeten ze hun calorieën halen uit vet en 
koolhydraten. Een laag-eiwit dieet leidt slecht 
tot verzadiging, dus er worden relatief makkelijk 
veel calorieën ingenomen. Vaak krijgen ze ook 
nog prednison om het afstoten van de nieuwe 
nier te onderdrukken, maar ook dat stimuleert de 
eetlust. Dat alles draagt samen met weinig bewe-
gen –wat vaak in het levenspatroon is ingesleten ➞

tijdens de voorafgaande periode van 
chronische ziekte– bij tot het zeer 
frequent ontstaan van obesitas, me-
tabool syndroom en type 2 diabetes. 
En mede vanwege de prednison kan 
daar ook nog makkelijk osteoporose 
en artrose bijkomen. De mensen 
verouderen hierdoor sneller en kun-
nen zo bijvoorbeeld ook weer in het 
ziekenhuis liggen voor een nieuwe 
heup of nieuwe knieën. Het is dus 
zaak om naast het technische aspect 
van het erin zetten van het nieuwe 
orgaan en de immunosuppressie ook 
oog te hebben voor bewegings- en 
voedingsadviezen.”

“Ik houd van stofjes meten; zie 
het lichaam als een chemisch 
reactievat. Meestal vertrek ik 
vanuit een theorie; dat lijkt mij 
nu een leuk stofje. Dan gaat 
er weer een hele wereld 
open.”
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Verandering in orgaanfunctie vastleggen
Het door Stephan Bakker geschetste beeld is 
nog een mix van klinische observaties, weten-
schappelijke studies en hypothesen. “ Het is heel 
moeilijk om aan te tonen dat bij een verminderde 
homeostatische capaciteit slechte dingen harder 
doorwerken. En als je dat voor één aspect hebt 
aangetoond, wil dat nog niet zeggen dat dit 
ook voor andere parameters geldt. Een van de 
problemen is ook dat veranderingen in orgaan-
functie heel moeilijk zijn vast te leggen. Ik ben als 
voormalig hoofd laboratoriumzaken zeer nauw 
betrokken bij de LifeLines biobank. Dat is een 
fantastisch project, een goudmijn, waar we in 
de loop der jaren heel veel waardevolle onder-
zoeksresultaten uit zullen halen. Stel echter dat 
je daarin naar nierfunctieveranderingen over de 
tijd wilt gaan kijken. Je gelooft het misschien 
niet, maar een meting van kreatinine, waaraan 
de nierfunctie wordt geschat, is nu niet meer wat 
die vijf jaar geleden was en zal over vijf jaar ook 
niet meer zijn wat het nu is. Net als bij elke bepa-
ling is er dag-tot-dag variatie, die door menig lab 
zal worden getypeerd als random variatie, maar 
feitelijk bestaat uit een stukje random en een 

stukje echte variatie. Naar mijn weten zijn er op 
dit moment geen laboratoria die deze echte vari-
atie, die over de tijd in een bepaling optreedt, 
documenteren, laat staan er voor corrigeren. Dit 
is voor de patiëntenzorg of kortlopend onderzoek 
waarbij wordt gekeken naar relatief grote effec-
ten ook nauwelijks van belang. Maar voor lang-
lopende studies als LifeLines, waarbij naar heel 
kleine veranderingen in orgaanfunctie gekeken 
gaat worden, is dat wel van belang. Ik denk dat 
te gaan oplossen door bijvoorbeeld plasmapools 
met de bepalingen te gaan laten meelopen en 
de resultaten van bepalingen in controlesamples 
heel goed te gaan documenteren en er voor te 
corrigeren. En nog een punt: er is nog veel onbe-
kend over de effecten van ingevroren bewaren. 
Ik zou graag plasmapools bij -150, -80, -20 en -4 
°C invriezen, zodat je het verval over de tijd kunt 
volgen en vergelijken. Als je dat allemaal bij de 
interpretatie van je labotatoriumbepalingen mee 
kunt nemen, heb je toch wat meer zekerheid, 
minder variatie ingebouwd. En dat heb je hard 
nodig bij het in kaart brengen van een beetje te 
veel en een beetje te weinig.”

Transplant Lines
Om onderzoek te doen naar spe-
cifieke patiëntgroepen is het zaak 
om te beschikken over specifieke 
biobanken. “We zijn onlangs gestart 
met Transplant Lines, een biobank 
met monsters van patiënten die 
bij UMC Groningen Transplantatie 
Centrum een orgaantransplantatie 
hebben ondergaan. Naast de nier 
voeren we binnen dit centrum – 
het grootste in Nederland – ook 
transplantaties uit van lever, longen, 
hart, beenmerg, alvleesklier en 
dunne darm. Bij de transplantatie 
van ieder orgaan spelen er natuurlijk 
orgaanspecifieke factoren, maar op 
de lange termijn na transplantatie 
spelen in elk van die vakgebieden 
ongeveer dezelfde gezondheidspro-
blemen, zoals bijvoorbeeld obesitas, 
type 2 diabetes, hoge bloeddruk, 
een te hoog cholesterol, hart- en 
vaatziekten, nierfunctiestoornis-
sen, een zeer dunne, fragiele huid, 
huidkanker, depressie, diarree, 
botontkalking, en arthrose. Deze 
gezondheidsproblemen komen ook 
in de algemene bevolking voor, 
maar bij orgaantransplantatiepati-
enten treden ze veel eerder en veel 
vaker op en zijn ze ook vaak veel 
heftiger. Dit heeft niet alleen op de 
lange termijn een negatieve weer-
slag op de functie van het getrans-
planteerde orgaan en op de duur 
van het leven, maar belangrijker is 
dat het ook een negatieve weerslag 
heeft op de kwaliteit van het leven 
en participatie in de maatschap-
pij. TransplantLines is bedoeld om 
een impuls te geven aan het zo veel 
mogelijk beperken van het ontstaan 
van deze lange termijn gezond-
heidsproblemen. We denken dat 
goede advisering over voeding en 
leefstijl hier een belangrijke rol bij 
kan gaan spelen. Allemaal willen we 
weten wat de impact is van bijvoor-
beeld roken, alcohol en bepaalde 
voedingspatronen. En ook kijken 

De van proefschriften vergeven werkkamer van Stephan Bakker heeft alles te maken met de forse hoeveelheid onderzoe-

kers die hij begeleidt; op dit moment elf promovendi en drie post-doc’s. Daarnaast draait hij ook nog ‘gewoon’ poli’s...
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we uit naar goede biomarkers waarmee we aan 
de hand van een enkele biomarker of een heel 
profiel van biomarkers patiëntspecifiek kunnen 
voorspellen of een orgaan gaat worden afgesto-
ten of niet en bij wie we welke medicijnen het 
beste kunnen toedienen of juist gemakkelijk kun-
nen weglaten. Deze snelle diagnostiek met een 
hoog voorspellend vermogen heeft ten opzichte 
van biopten –die we nu nog nemen– ook nog 
eens het voordeel dat de methode non-invasief 
is, wat voor de patiënten veel comfortabeler is. 
Dergelijke biomarkers zijn er nu nog niet, maar 
we hopen dat TransplantLines zal helpen om het 
ontwikkelen daarvan te ondersteunen”, aldus 
Stephan Bakker. 

Lokale opslag
Net voor de zomer heeft LifeLines de LifeStore in 
gebruik genomen. Deze geautomatiseerde vrie-
zerfaciliteit ter grootte van een kleine sporthal 
zal op den duur de ongeveer 8 miljoen biomon-
sters bewaren, die tot dan in zo’n 180 losse -80 
°C vriezers waren opgeslagen. LifeStore moet 
voor een flinke efficiëntieslag zorgen door veel 
sneller dan voorheen aangevraagde monsters aan 
wetenschappers uit te leveren.
De monsters uit Transplant Lines zullen voorals-
nog lokaal worden opgeslagen, in Panasonic -80 
°C vriezers in de kelder van het UMCG. Stephan 
Bakker heeft daar verschillende redenen voor. 
“Ofschoon we de procedures (vragenlijsten, 
monsters voorbewerken, meten) zoveel moge-
lijk in overeenstemming met LifeLines brengen, 
staan we er los van. Tot er ruimte komt in de 
LifeStore en de verzamelde monsters daarheen 

kunnen, slaan we de monsters lokaal op. Van 
nieuw af te nemen monsters is het ook efficiën-
ter en praktischer om de monsters lokaal op te 
slaan. Wij verzamelen ook monsters rondom de 
transplantatie zelf en daarvoor is het handig dat 
er bijvoorbeeld ook een vriezer vlakbij de opera-
tiekamers komt te staan. Operaties en ook het 
nemen van biopten gebeurt ook in weekenden en 
bij nacht en ontij. Je kunt niet in het weekend om 
3 uur ’s-nachts van de monsterverwerkingsunit 
van LifeLines vragen om de biopten en afgeno-
men samples dan af te draaien en te verwerken 
om ze bij -80 °C in te vriezen.”

In opbouw
Waar de monsters van TransplantLines nu nog in 
drie vriezers kunnen worden opgeslagen (één bij 
de OK en twee in de kelder), verwacht Stephan 
Bakker dat dat er binnen enkele jaren minstens 
twintig zullen zijn. Allemaal van Panasonic, want 
dat is volgens hem wel zo gemakkelijk: “Het zijn 
prima vriezers, waar we geen klagen over heb-
ben. De LifeStore heeft ook alleen maar Pana-
sonic staan. Door gebruik van universele rekken 
voor de verschillende typen is het eenvoudig om 
monsters naar andere vriezers over te brengen. 
Eén soort vriezers van één leverancier is ook 
eenvoudiger om te managen. Niemand zit te 
wachten op drie leveranciers die op een gegeven 
moment komen aanrijden om drie verschillende 
vriezers te servicen.”

Beter voorspellen
Uit onderzoek met de monsters in TransplantLi-
nes van uiteindelijk duizenden transplantatiepa-

tiënten verwacht Bakker bevestiging 
te kunnen halen voor hypothesen 
rond bijvoorbeeld de te lage vita-
mine K-gehaltes. Maar ook hoopt 
hij voedings- en levensstijladviezen 
beter te kunnen gaan onderbou-
wen. “Neem bijvoorbeeld roken. 
Nierpatiënten zijn soms helemaal 
niet zo bang voor een hartinfarct, 
maar wel om weer aan de dialyse 
te raken. Wat ze niet weten is dat 
roken bij niertransplantatiepatiën-
ten een grotere risicofactor is voor 
het teruglopen van de nierfunctie en 
weer te moeten gaan dialyseren dan 
om te overlijden aan een hartinfarct 
of er longkanker van te krijgen. In 
de algemene bevolking is roken 
nauwelijks een risicofactor voor 
nierfunctieverlies, maar als trans-
plantatiepatiënt heb je maar één 
functionerende nier en veel minder 
reservecapaciteit, waardoor de nier 
blijkbaar heel gevoelig is voor de 
schadelijke effecten van roken.”

I N F O R M ATI E

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic.eu/biomedical

UMC Groningen Transplantatie 
Centrum
www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelin-

gen/Transplantatiecentrum

Onderzoek in groepen die 

ongezond zijn levert meer 

op, kan je uit dit schema 

concluderen. Als je tussen 

te veel en te weinig zit en 

je bent gezond, dan is het 

goed; merk je geen effect. 

Als je ziek bent is het gebied 

waar het goed is veel klei-

ner, dus is het eerder te veel 

of te weinig en zie je eerder 

een effect. 

“Je kunt nooit iets met 100 % 
zekerheid aantonen. Onder-
zoek is het opstellen van hypo-
theses en proberen die te ver-
werpen. De waarheid ligt 
verder weg dan je denkt.”
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Vier samen met Da Vinci haar jubileum

Da Vinci Laboratory Solutions viert haar 15 jarig bestaan. Opgericht 

in 2000 als dienstverlener binnen de laboratoriummarkt ondersteunt 

Da Vinci nu laboratoria bij analytische vraagstukken: vanaf monster-

voorbereiding, analyse, rapportage tot en met installatie en onder-

houd van chromatogra� sche systemen. Verbeteren van de e�  ciëntie 

van uw laboratorium staat hierbij centraal. Volg Da Vinci en pro� teer 
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Modulair platform voor verdampen
De Rotavapor R-300 staat voor een flexibel, modulair platform voor 
verdampen dat gemakkelijk aan verschillende wensen kan worden 
aangepast: van een handbediende rotatieverdamper tot een volledig ge-
automatiseerd, compleet systeem. Hierbij worden verschillende opties 
geboden. Enkele van de vernieuwde specificaties zijn: 
• Een manuele of automatische lift voor het verhogen en verlagen van 

de verdampingskolf. 
• Een waterbad speciaal voor een 1 liter kolf met een opwarmtijd tot 50 

°C van slechts 4 minuten.
• Een waterbad voor kolven tot 5 liter met de mogelijkheid van verwar-

men tot 220 °C.
• Een geïntegreerd display aan de badvoet met vermelding van de rota-

tiesnelheid, verwarmingstemperatuur en een liftstand. 
De Interface I-300 of I-300 Pro kan als een centrale besturingseenheid 

toegevoegd worden aan de Rotavapor R-300. Dit creëert nieuwe mogelijkheden, waaronder:
• Automatisering van standard operation procedures (SOP’s) met behulp van confi gureerbare methoden.
• Automatische destillatie van schuimvormende monsters.
• Remote procesbewaking met push-notifi caties naar mobiele apparaten via de Büchi-cloud solution.
Samen met de Rotavapor R-300 wordt de vacuümpomp V-300 geïntroduceerd. De V-300 heeft een aangepaste toerentalregeling, waardoor 
het geluidsniveau aanzienlijk verminderd is tot 32 dB tijdens gebruik. Om het Rotavapor R-300 systeem geheel compleet te maken, kan 
er, afhankelijk van de benodigde koelcapaciteit, worden gekozen voor een omloopkoeler F-305, F-308 of F-314.

Büchi Labortechnik
www.buchi.com

benelux@buchi.com

Vloeibare 
stikstofvaten
MVE heeft met de Vario een volgende generatie 
vloeibare stikstofvaten ontwikkeld. Deze biologische 
opslagvaten kunnen nu opslaan in een temperatuur-
bereik van -50 °C tot -150 °C, een invriesgebied dat 
voorheen alleen beschikbaar was voor elektrisch/
mechanische vriezers met compressoren.
Het inregelen van de temperatuur wordt boven in 
het vat gerealiseerd met een warmtewisselaar die op 
stikstof werkt. Men kan zelf een temperatuur instel-
len in de range van -50 °C tot -150 °C en als men 
later alsnog tot gasfase- (-190 °C) of vloeistofopslag 
(-196 °C) wil overgaan, kan dat eenvoudig zonder 
ombouw(kosten). De Vario opslagvaten hebben een 
energieverbruik van slechts 1 % van dat van ULT-
vriezers. Deze stikstofvaten bevatten geen schade-
lijke gassen (CFC/HFC) of restproducten en zijn 90 % 
recyclebaar. De beschikbare opslagcapaciteiten zijn 
gelijk aan de MVE HE high-effi ciency vaten. De MVE 
Vario 1539R 35.100 stuks 1,8 ml ampullen en voor 
de MVE Vario 1881R 79.850 stuks 1,8 ml ampullen.
Andere voordelen zijn:

• Verhoogde veiligheid voor de opgeslagen mon-
sters, ook bij geopend deksel (opwarmtijd indien 
geen stikstof wordt toegevoegd minimaal 4 dagen 
vanaf -80 °C en 9 dagen vanaf -150 °C).

• Geen temperatuurschommelingen bij het openen 
van de vriezer.

• Geen recovery tijd na het openen en weer sluiten 
van de vriezer.

• Geen mechanische onderdelen zoals compressor 
(verhoogde bedrijfszekerheid).

• Lagere bedrijfskosten (stikstof en onderhoudskos-
ten).

• Geen extra backup vriezers en/of systemen nodig 
(72 uurs backup zit standaard op de vriezer).

• Geen airconditioning nodig om de warmte van de 
compressor af te voeren.

• Geen lawaai van een compressor.
• Grote keuzemogelijkheid en vrijheid in tempera-

tuurbereik (-50 °C tot en met -196 °C).
• Kan in iedere bestaande cryobank worden ge-

plaatst.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl
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Centrum voor Reproductieve 
Geneeskunde moderniseert 
cryogene monsteropslag

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universi-
tair Ziekenhuis Brussel heeft de laatste fase van een grondige moder-
nisering van de laboratoriumfaciliteiten voltooid. Hierbij is een groot 
aantal kleine monstervaten voor cryogene opslag vervangen door vijf gro-
tere en is door automatisering van vul- en bewakingsfuncties de personele 
veiligheid nog verder toegenomen.

O
nlangs haalden ze weer eens het 
nieuws, met wederom een Europese 
primeur op het gebied van in vitro 
fertilisatie (IVF). De embryologen van 

het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 
(CRG) van het Universitair Ziekenhuis Brussel 
zagen namelijk hun methode om onrijpe cellen 
uit preventief verwijderd ovariumweefsel in vitro 
te matureren voor het eerst bekroond met de 
geboorte van een kindje. Klinisch embryoloog 
Greta Verheyen, hoofd van het laboratorium 
voor medisch begeleide voortplanting, waartoe 
zowel het andrologie- als het IVF-laboratorium 
behoren, legt uit hoe bijzonder dit resultaat is. 
“Binnen het CRG helpen wij een toenemend aan-
tal patiënten die een kankerbehandeling moeten 
ondergaan en daardoor steriel dreigen te wor-
den. Wij vriezen voor hen genetisch materiaal in. 
Dat kunnen bij volwassen vrouwen eicellen zijn 
of een gedeelte van het ovariumweefsel (cortex); 
bij jonge meisjes, die nog niet geslachtsrijp zijn, 

kunnen we eveneens ovariumcortex invriezen. 
Als een vrouw een partner heeft, worden ook wel 
eens embryo’s gecreëerd met de zaadcellen van 
de partner, die vervolgens worden ingevroren. 
Als de kankerbehandeling achter de rug is en er 
is een kinderwens, kunnen stukjes ingevroren 
weefsel worden getransplanteerd, ofwel kunnen 
ingevroren eicellen in vitro worden bevrucht, 
ofwel ingevroren embryo’s in de baarmoeder 
worden teruggeplaatst. Verschillende technieken 
dus die uiteindelijk tot een zwangerschap kun-
nen leiden. Bij de procedure na afname van het 
ovariumweefsel wordt de cortex in een vloeistof-
medium versneden in kleine stukjes. Sinds twee 
jaar kijken we ook in dit medium of er eicellen in 
terecht zijn gekomen uit kleine, onrijpe follikels. 
Die onrijpe eicellen worden dan in vitro gematu-
reerd en worden als rijpe eicel ingevroren, ofwel 
bevrucht en als embryo ingevroren. Uit een der-
gelijk gevormd embryo is nu dus voor de eerste 
maal in Europa een kindje geboren!”

Koploper
Het CRG is met een kleine 5.000 
cycli en zo’n 3.000 inseminaties 
per jaar de grootste IVF-kliniek van 
Europa, en was, opgericht in 1983, 
ook één van de eerste. Sinds die tijd 
zijn de behandelingsmethoden con-
tinu geëvolueerd, waarbij het CRG 
aan de basis stond van verschillende 
doorbraken. Zo werd in Brussel de 
techniek voor intracytoplasmatische 
sperma-injectie (ICSI) ontwikkeld 
voor de behandeling van mannelijke 
onvruchtbaarheid. Ook het invriezen 
en gebruik van testiculaire zaadcel-
len voor ICSI, van mannen die geen 
zaadcellen hebben in hun ejaculaat, 
werd bij het CRG tot een succesvolle 
methode ontwikkeld.
Ook op het gebied van genetica 
hebben onze Zuiderburen zich niet 
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onbetuigd gelaten. Ze werkten als 
één van de eersten aan pre-implan-
tatie genetische diagnose, waarbij 
de embryo’s worden geselecteerd op 
de aan- of afwezigheid van erfelijke 
ziektes. Het eerste kind van ouders 
die beiden drager waren van het 
gen voor mucovisidose is in Brussel 
geboren.

Laboratorium
Het werken in een fertiliteitslabo-

ratorium is vanzelfsprekend ook erg veranderd 
door de jaren heen. Embryoloog Ronny Jans-
sens, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
binnen de CRG laboratoria, heeft de hele evolutie 
meegemaakt. “In het begin waren we echt nog 
aan het pionieren. Er waren geen specifieke 
labbenodigdheden voor IVF; alles moesten we 
zelf ontwikkelen, van cultuurmedia tot pipetten. 
Vandaag de dag werken we in een omgeving 
waarin alles is geoptimaliseerd, met specifieke 
cultuurmedia die ontwikkeld zijn om humane fer-
tilisatie en embryo-ontwikkeling te verbeteren. 

Bovendien zijn nu alle materialen, die vroeger in 
glas waren en noodgedwongen werden gewas-
sen, gesteriliseerd en hergebruikt, vervangen 
door disposables van hogere kwaliteit. Ze zijn bij-
voorbeeld getest op afwezigheid van endotoxi-
nes en reprotoxische stoffen. We werken in GMP 
klasse C en D cleanrooms waarin de omgeving 
optimaal is geconditioneerd. Alles is veel meer 
gecontroleerd en gestandaardiseerd. En dat zie 
je ook terug in een continue verbetering van de 
resultaten, de zwangerschapscijfers, waar het 
uiteindelijk allemaal om te doen is.”

Ronny Janssens heeft voor de cryogene opslag recentelijk 40 kleine vaten vervangen door vijf grote stikstofvaten, die door Cryo Solutions zijn geleverd en geïnstalleerd.

➞
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Het werk op het laboratorium is ook steeds spe-
cialistischer en vergt, omdat het bijna allemaal 
handwerk is, optimaal getrainde vaardigheden. 
“De 45 embryologen en laboranten die in het 
laboratorium werken, beheersen alle prakti-
sche aspecten; sommigen zijn door interesse 
of expertise specialist in specifieke technieken. 
We proberen wel te roteren, maar juist omdat 
het handwerk is moet je naar een zekere vorm 
van specialisatie gaan: je moet het immers in de 
vingers houden. Accuraatheid is heel belangrijk; 
handelingen moeten perfect en soms in enkele 
seconden worden uitgevoerd”, aldus Greta 
Verheyen.

Invriezen
Voortschrijdende ontwikkelingen in de invries-
technieken en de daarmee gepaard gaande klini-
sche mogelijkheden hebben ook tot gevolg dat 
de workload op het ISO15189-geaccrediteerde 
laboratorium is toegenomen. “Invriezen is tegen-
woordig een heel snel proces, waardoor je nu ook 
eicellen kunt invriezen, waar dat vroeger moeilijk 
of helemaal niet kon. Dit heeft het mogelijk 
gemaakt om een eicelbank te ontwikkelen, die 
bijvoorbeeld wordt gebruikt voor ‘age (antici-
pated gamete exhaustion) banking’, het opslaan 
van eicellen van vrouwen die ouder worden, nog 
geen kinderwens of partner hebben, en dreigen 

hun fertiliteit te verliezen. Daarvan hebben we er 
inmiddels voor enkele honderden vrouwen inge-
vroren”, vertelt Greta Verheyen. “Bovendien zien 
wij steeds meer terugplaatsingen van ingevroren 
en weer ontdooide embryo's. Dat hangt samen 
met de tendens om in de verse, gestimuleerde 
cycli geen embryo's terug te plaatsen omdat de 
stimulatie op zich een negatieve impact heeft op 
de kwaliteit van het endometrium, het baar-

moederslijmvlies. Derhalve worden 
binnen die gestimuleerde cycli 
alle embryo's ingevroren om een 
terugplaatsing te doen in een latere, 
natuurlijke cyclus.”
Het invriezen (vitrificatie) zelf ver-
loopt heel snel, maar de procedure 
in zijn geheel is tijdrovend, vooral 
omdat je de embryo’s één voor 
één moet vitrificeren. Dat behelst 
onder meer het achtereenvolgens in 
verschillende media brengen, op een 
zeer fijne drager leggen, overtollige 
vloeistof wegzuigen, in een vooraf 
gelabeld rietje steken, en dan snel 
onderdompelen in vloeibare stikstof. 
Allemaal stappen die zeer tijdkri-
tisch zijn en heel precies moeten 
worden uitgevoerd.

Uit zijn voegen
Met de steeds grotere hoeveelheden 
en variëteit aan in te vriezen mate-
riaal (embryo's, eicellen, zaadcellen, 
ovarieel weefsel, testisweefsel) 
barstte de ruimte met stikstofvaten 
waarin de monsters zijn ingevro-
ren bijna uit zijn voegen. Ronny 
Janssens schat dat er momenteel 
een kleine 30.000 monsters zijn op-
geslagen. “Tot voor kort gebeurde 

Hoofd laboratorium Greta Verheyen in één van de vorig jaar opgeleverde cleanrooms waarin onder optimale condities het 

precieze en accurate laboratoriumwerk plaatsvindt dat mede ten grondslag ligt aan de vele succesvolle behandelingen bij 

het CRG.

De nieuw geplaatste stikstofvaten zijn allen uitgerust met een Cryofill controller voor onder meer het bewaken van het 

vloeibaar stikstof niveau, alsmede de temperatuur op een aantal niveaus.
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dat in kleine bewaarvaten, waarvan we er zo’n 
40 hadden staan. Die voldeden op zich prima, ze 
zijn ook te monitoren qua temperatuur, zodat je 
indirecte niveaumeting hebt. Maar op een zeker 
moment heb je er zo veel dat het niet meer past 
in de ruimte. Bovendien was de installatie voor 
niveaubewaking uit 1999 technisch verouderd, 
zeker in het licht van de wettelijke bepalingen 
voor de personele veiligheid en kwaliteitsvereis-
ten waarin je alles moet monitoren en vastleg-
gen. We hebben derhalve besloten om het roer 
om te gooien en naar een grotere capaciteit te 
gaan met automatische vulinstallaties, zodat je 
niet meer manueel hoeft te meten en wekelijks 
hoeft bij te vullen. In plaats van de 40 kleine 
vaten hebben we nu vijf door Cryo Solutions ge-
leverde en geïnstalleerde grote vaten (370 liter), 
met een voorziene uitbreiding voor een zesde. 
Het bijvullen van deze vaten gebeurt automatisch 
vanuit een buffervat van 400 liter. Dat vat wordt 
op zijn beurt bevoorraad vanuit transportvaten 
van 180 liter. Die kun je gemakkelijk aankop-
pelen en met een druk op de knop start je het 
verder automatisch bijvullen. Voorlopig wordt dit 
vat gemiddeld vier keer per week gebracht. De 
afstand tot het bulkvat is nu te groot om daar-
voor een leiding te laten aanleggen, maar door 
verbouwingen op het complex is het mogelijk dat 
dit vat dichterbij kan worden geplaatst en zou 

een transportleiding wel haalbaar kunnen zijn. 
Dat moeten we nog even afwachten.”

Veiligheid
Naast het wettelijk verplichte meten van het 
zuurstofgehalte in de lucht zijn er nog andere 
voorzieningen getroffen om de personele veilig-
heid te verbeteren. Zo is de vulinstallatie uitge-
rust met een zogenaamde dodemansknop, is er 
gezorgd voor signalisatie aan de buitendeuren en 
gaan er akoestische alarmen af in geval van ge-
vaarlijke situaties. Ook is er een videocamera in 
de ruimte geïnstalleerd, zodat je van buiten kunt 
zien of er bij een accident bijvoorbeeld iemand in 
de opslagruimte op de grond ligt. Daarnaast zijn 
er zuurstofmaskers voorhanden om bij gevaarlij-
ke situaties veilig de ruimte te kunnen betreden.
Met behulp van Cryofill controllers worden de 
vloeibaar stikstof niveaus in het voorraadvat en 
de bewaarvaten gemeten, alsmede de tempera-
tuur op een aantal niveaus. Aan de hand van deze 
waarden wordt de automatische vulinstallatie 
bediend. Via het realtime monitoring systeem 
worden om de minuut de gemeten waarden 
weggeschreven. Dit systeem zorgt ook voor het 
genereren van de alarmstatus bij het over- of 
onderschrijden van de ingestelde grenswaar-
den. Dit wordt binnen het CRG geëffectueerd 
in de vorm van akoestische en visuele signalen. 

Ook wordt in dergelijke gevallen 
een SMS-bericht gestuurd naar de 
mobiele telefoon van de persoon die 
op dat moment GSM-wacht heeft, 
meestal alleen in de avond of nacht, 
alsmede in de weekenden. Die kan 
dan op het systeem inloggen, zien 
wat er aan de hand is en eventueel 
actie ondernemen. 

Veiligheidsbuffer
Ronny Janssens schat dat er mis-
schien eens per maand een alarm-
melding is, die in meeste gevallen 
niet echt kritisch is. “Als je om 7 uur 
in de ochtend een melding krijgt 
dat de temperatuur in een koelkast 
een graad te laag is en je weet dat 
er over een half uur iemand is, ga je 
niet bellen. Ik kan mij een voorval 
herinneren dat iemand een stikstof-
vat open had laten staan. De eerste 
melding die je dan krijgt, betreft 
een te laag niveau van de vloeibare 
stikstof. Qua temperatuur van de 
monsters was er nog niets aan de 
hand. Dat is ook het fijne aan het 
werken met stikstofvaten: je hebt 
voor je waardevolle monsters een 
hele grote veiligheidsbuffer!”

I N F O R M ATI E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

Centrum voor Reproductieve
Geneeskunde
www.brusselsivf.be

De situatie bij de cryogene 

monsteropslag vóór de 

modernisering.
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40 BIO-ASSAYS

Het Nijmeegse TropIQ Health Sciences 
is hard op weg naar de ontwikkeling 
van een geneesmiddel dat specifiek 
de overdracht van de malariaparasiet 
van de mens naar de mug tegengaat. 
Pre-klinische resultaten zijn veelbelo-
vend. Binnen twee jaar denkt CEO Koen 

Dechering in de mens te kunnen gaan 
testen. Ondertussen is het bedrijf ook 
succesvol met contract research, voor 
het testen van anti-malariamiddelen 
en het ontwikkelen van nieuwe testen 
daarvoor.

Judith Bolscher maakt veel gebruik van de door BioSPX geleverde Biotek reader voor het uitlezen van de verschillende assays voor het testen van anti-malariamiddelen.
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TropIQ sluit het net
rond de malariaparasiet

D
e malariaparasiet maakt het er door 
zijn ingenieuze levenscyclus niet 
gemakkelijk op voor ontwikkelaars van 
geneesmiddelen. Alleen al door het 

gebruik van twee gastheren, mens en mug, lijkt 
hij iedere keer wel weer een ontsnappingsroute 
te kunnen vinden voor de therapieën die tot nu 
toe zijn uitgedacht. Of eigenlijk zij, want het is 
de geïnfecteerde vrouwtjesmug, en dan specifiek 
de Anopheles-mug, die bloed opzuigt bij de mens 
en daarbij enkele zogenaamde sporozoïten in het 
bloed injecteert. Die migreren pijlsnel naar de 
lever waar ze levercellen infecteren en profileren 
tot merozoïeten. Na verloop van tijd barsten 
de levercellen open, komen die merozoïeten in 
grote getale vrij in de bloedbaan en dringen zij 
onmiddellijk de erythrocyten, de rode bloedcel-
len binnen. Daar vermeerderen de parasieten zich 
ongeslachtelijk. Dit gaat zo snel dat in circa 48 
uur de bloedcel openbarst, waarop er vele nieuwe 
rode bloedcellen worden geïnfecteerd.
In dit stadium kun je ook aan mensen merken dat 
ze zijn geïnfecteerd –ze hebben koorts en koude 
rillingen– maar de malaria kan op dat moment 
nog niet verder worden verspreid. Dat kan pas 
gebeuren als de parasiet zich op een andere 
manier voortplant, namelijk door mannelijke 
en vrouwelijke geslachtscellen te vormen, de 
gametocyten. Deze voortplanting gebeurt veel 
minder vaak dan de ongeslachtelijke, maar is wel 
desastreus voor het infectieverloop. Wanneer de 
gastheer door een andere Anopheles-mug wordt 
gestoken, vindt zij in haar bloedmaal ook die 
gametocyten die in de maag van de mug worden 

geactiveerd tot gameten, die zich uiteindelijk 
ontwikkelen tot sporozoïten. Die migreren naar 
de speekselklieren van de mug, waarop weer 
iemand kan worden geïnfecteerd en de cyclus 
opnieuw begint.

Schijn bedriegt
De anti-malariamiddelen en -strategieën die 
tot nu toe zijn ontwikkeld, richten zich op het 
bestrijden van de mug (bednetten geïmpreg-
neerd met insecticiden) of op stadia van de 
ongeslachtelijke voortplanting van de parasiet. 
“Deze middelen hebben wel degelijk een gunstig 
effect, maar ze zullen nooit in staat zijn om de 
malaria-infectie uit te roeien. De geslachtscellen 
moet je zien als een andere levensvorm van de 
parasiet, die door dergelijke middelen niet wordt 
aangepakt. Is een mens eenmaal geïnfecteerd, 
dan is zelfs een succesvol behandelde patiënt nog 
steeds een infectiebron voor een ander; er zijn 
iedere keer weer herinfecties. Patiënten hebben 
geen klachten meer, maar dragen nog wel die 
gametocyten bij zich. En als je dan weer door een 
mug wordt gestoken, geeft die mug de parasiet 
gewoon weer door. Dat verklaart ook waarom we 
ondanks alle vooruitgang en inspanningen we-
reldwijd nog steeds zo’n 200 miljoen geïnfecteer-
de mensen hebben en circa 600.000 sterfgevallen 
per jaar”, stelt Koen Dechering.

Effectievere therapie
Door de geslachtelijke voortplanting van de 
parasiet te stoppen, kun je de transmissie wel 
een halt toeroepen en doorbreek je de cyclus, dat ➞

is het idee achter de strategie van 
Trop IQ. “Wij richten ons op stoffen 
met een dubbel profiel. Ze voorko-
men de vermenigvuldiging van para-
sieten in de bloedbaan van de mens 
en doden aanwezige gametocyten. 
De patiënt heeft er dus direct voor-
deel bij en je beschermt ook nog 
eens de populatie. Uit een eerdere 
onderzoekssamenwerking bleek 
daar al een geschikte kandidaat 
voor te zijn, een stof die ingrijpt 
op het vitamine B metabolisme van 
de parasiet. Het grappige is dat 
in het oorspronkelijke onderzoek 
werd gewerkt aan anti-bacteriële 
pathways. Maar een vermoeden van 
het werkingsmechanisme heeft ons 
doen besluiten om de stof in onze 
specifieke testen los te laten, met 
positieve resultaten, zowel in vitro 
als in vivo. We zijn in staat om een 

Door de kennis over malaria 
te combineren met de kennis 
van geneesmiddelenonderzoek 
ben je heel effectief.
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rat van malaria te genezen! We werken nu aan 
het verbeteren van de farmacokinetiek, want de 
stof is vanwege zijn lage halfwaardetijd nog net 
niet aantrekkelijk genoeg om nu al in de mens te 
gaan testen. Maar ik voorzie dat we dat binnen 
twee jaar kunnen gaan doen en als dat allemaal 
goed verloopt kan fase II onderzoek over vijf 
jaar een haalbare kaart zijn, al kan je dat in dit 
stadium natuurlijk nooit met grote zekerheid 
inschatten”, aldus Koen Dechering.

Industrieel sausje
Dat het bedrijf, ruim drie jaar na oprichting al zo 
ver is, heeft te maken met verschillende factoren, 
legt Koen Dechering uit. “Binnen de vakgroep 
Medische Parasitologie van de Radboud Univer-
siteit, van waaruit we als spin-off zijn opgericht, 
vindt baanbrekende academische research plaats 
op het gebied van malaria en de ontwikkeling van 
geneesmiddelen tegen malaria. Maar we misten 
een industrieel platform, waarmee je op grote 
schaal naar nieuwe stoffen kunt zoeken, dat 
voldoet aan de kwaliteitseisen van de farma-
ceutische industrie. We hebben als het ware een 
soort van industrieel sausje over het onderzoek 
gegoten door technologieën te optimaliseren, 

te automatiseren en te miniaturiseren, meer 
gestandaardiseerd te werken en nieuwe testen 
te ontwikkelen. Door de kennis over malaria 
te combineren met de kennis van geneesmid-
delenonderzoek ben je heel effectief. Bovendien 
hadden wij direct de beschikking over een fantas-
tische infrastructuur voor malaria-onderzoek met 
de muggenkolonies die nergens zo goed worden 
gekweekt als in het Centraal Dieren Laborato-
rium, waar ook onze laboratoria zijn gehuisvest.”
Assistant research manager Judith Bolscher, net 
als Koen afkomstig van MSD in Oss, is binnen het 
inmiddels acht medewerkers tellende bedrijf één 
van de drijvende krachten achter de totstandko-
ming van het huidige aanbod aan testen. “Ik denk 
dat ze hier nog nooit een 384-well’s plaat hadden 
gezien. Waar aanvankelijk stoffen werden getest 
in glazen kweekflesjes van 10 ml, doen we dat nu 
in well’s van 60 µl”, zo illustreert zij de enorme 
stappen die er zijn gemaakt in automatisering en 
miniaturisering.

Testen op transmissie
Eén van de uitdagingen waar Judith met haar 
collega’s voor stond was het ontwikkelen van een 
test waarmee je in een mug, dus in vivo, kunt 

testen of een stof de transmissie van 
de malariaparasiet voorkomt. Het 
idee erachter was dermate baan-
brekend dat hun voorstel voor de 
Grand Challenges Explorations van 
de Bill & Melinda Gates Foundation 
in eerste instantie werd gehono-
reerd met 100.000 dollar om een 
‘proof of principle’ uit te werken. 
Het welslagen daarvan leverde het 
toegangskaartje voor de tweede 
ronde, waarin onlangs 1 miljoen 
dollar werd opgehaald om de test 
verder uit te werken.
Judith Bolscher legt uit: “Op een 
96-well’s plaat brengen we in ieder 
welletje een te testen stof en para-
sieten. Daar laten we muggen op 
voeden en dan kijken we in de mug 
of die parasiet zich heeft ontwikkeld. 
Als dat niet zo is, dan heeft dat stofje 
die ontwikkeling geblokkeerd en 
hebben we een hit. De kunst is om te 
weten welke mug uit welk welletje 
heeft gezogen, want die mug blijft 
natuurlijk niet bij dat ene welletje 
zitten. Dat hebben we opgelost door 
in ieder welletje een DNA-tag te 
stoppen, die fungeert als moleculaire 
streepjescode. Die kan je gemakkelijk 
uniek maken door die sequentie te 
variëren. Het voeden van de muggen 
gebeurt in een kooi. Na de voeding 
gaat de plaat er af en blijven de 
muggen nog een week –zolang duurt 
het om te weten of een parasiet zich 
heeft vermeerderd– achter in de 
kooi en worden vervolgens opgeof-
ferd. Bij de muggen waarin zich geen 
parasieten hebben ontwikkeld, kan 
je vervolgens de streepjescode kop-
pelen aan de stof. Dat laatste klinkt 
gemakkelijker dan het lijkt. In het 
uitvogelen van die barcode en hoe je 
die gaat detecteren is heel veel tijd 
gaan zitten. We zijn er ook achter 
gekomen dat ongeveer tien procent 

Koen Dechering bij het geautomatiseerde kweeksysteem voor de malariaparasieten.

LV27_Art_BioSPX-Trop.indd   42 23-09-15   16:13



43LABVISION  |  # 3  |  SEPTEMBER 2015 

■

van de muggen ook van andere welletjes drinkt. 
Inmiddels zijn we zo ver dat we met een klein setje 
barcodes de muggen uit elkaar kunnen houden. Nu 
testen we maximaal 22 stoffen; straks zijn dat er 
96 of een veelvoud daarvan. Een 384-well’s plaat 
zal het in dit geval niet worden: de mug is daar te 
groot voor!”
Door de grotere capaciteit van deze test, die op 
dit moment het beste voorspellend is voor trans-
missie van malaria in de mug, kan TropIQ nieuwe 
bibliotheken van stoffen gaan testen om zo nog 
meer kandidaten te vinden voor potentiële me-
dicijnen. Maar dergelijke ontwikkelinspanningen 
komen ook ten goede aan de andere business 
binnen hun hybride bedrijfsmodel: contract re-
search in de vorm van testen en ontwikkelen van 
testen voor derden.
Het aanbod aan testen dekt inmiddels de gehele 
cyclus die de parasiet doorloopt. Zo is er de ook 
zelf ontwikkelde homogene gametogenese as-
say, waarmee je de effectiviteit van stoffen op 
het remmen van de stap van gametocyten naar 
gameten kunt bepalen. Gameten brengen een 
nieuw eiwit tot expressie, Pfs25. Met specifieke 
antilichamen tegen dit eiwit heeft Judith deze 
nieuwe immuno-assay ontwikkeld. 

Lichtgevende muggen
Bij het gros van de assays maken Judith Bolscher 
en haar collega’s op het lab gebruik van een 
Biotek reader voor het uitlezen van de platen. 
Afhankelijk van het assay zijn dat verschillende 
signalen, waar de reader eenvoudig mee overweg 
kan. “We maken bijvoorbeeld gebruik van licht-
gevende malariaparasieten, waar een stukje DNA 
is ingebouwd dat codeert voor het luciferase 
eiwit. Als een parasiet in de mug zit kunnen we 
dat meten door de mug te vermalen en daar een 
substraat aan toe te voegen dat reageert met het 
luciferase, waarbij de vrijkomende energie bijna 
volledig in licht wordt omgezet.”
Een ander voorbeeld is een test die is gericht op 
de migratie van de parasiet vanuit het bloed naar 
de lever. Na toevoegen van een rood fluoresce-
rend stofje aan de parasiet zal je bij succesvolle 
migratie de rode kleurstof in de levercellen 
kunnen meten; houdt de te testen stof dit tegen 

dan meet je niets. De stoffen die inwerken op het 
vitamine B metabolisme worden getest in een 
groei-assay van de parasiet. Hierbij meet je de 
hoeveelheid DNA, wat een maat is voor de para-
sieten (want rode bloedcellen hebben geen DNA). 
Door een in dit geval groen fluorescente kleurstof 
toe te voegen die bindt aan het DNA kun je met 
de Biotek reader eenvoudig de groei meten: 
veel groen betekent veel groei; als de parasiet is 
gedood meet je niets.

Social enterprise
TropIQ is lid van ‘Social Enterprise NL’, een bewe-
ging van sociaal ondernemers die werken aan een 
economie waarin voor iedereen winst wordt ge-
creëerd, waar impact staat vóór aandeelhouders-
waarde. “Dus de winst die we maken investeren 
we in malariabestrijding”, zegt Koen Dechering. 
“Maar je hebt ook bij alles wat je doet op je 
netvlies wat anderen er ook aan zouden kun-
nen hebben. Zo hebben we bij de investering in 
de Biotek reader nadrukkelijk naar de toekomst 

gekeken. Je hebt duurdere met een 
laser uitgeruste apparaten, die voor 
bepaalde assays misschien wel een 
stuk sneller zijn. Ten eerste hebben 
wij die snelheid niet nodig. Maar er 
is nog een andere reden. Ik voorzie 
en hoop dat deze testen binnen niet 
al te lange tijd ook in laboratoria in 
Afrika kunnen worden uitgevoerd. 
Dan is het belangrijk dat je daar een 
robuust en goed betaalbaar instru-
ment kunt plaatsen. Door daar nu al 
op te standaardiseren maak je die 
toekomst een stuk beter haalbaar.”

I N F O R M ATI E

BioSPX
www.biospx.com

TropIQ Health Sciences
www.tropiq.nl

Rode bloedcellen met daarin verschillende stadia van de Plasmodium falciparum (ringen, schizonten). Deze parasitaire 

stadia zijn paars gekleurd met Giemsa.
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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 

tot het verminderen van vermoeidheid tijdens het pipetteren; uw pipet 
voelt lichter!

• Snel en eenvoudig pipet etikettering en personalisatie.
• Upgraden van uw pipet tegen een vriendelijke prijs.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com

Zuurkast met luchtcontrole
Door de integratie van een Schneider afvoerlucht regelsysteem in 
de innovatieve Exploris TouchTronic bediening brengt Köttermann 
een systeem op de markt dat de prestaties van een bewezen goed 
functionerend luchtcontrolesysteem verbindt met de intuïtieve 
bediening van de TouchTronic.
Exploris AirControl maakt het mogelijk de zuurkastafvoerlucht al-
tijd te reduceren wanneer het schuifraam van de zuurkast gesloten 
is. Samen met de Exploris AutoProtect functionaliteit, de sensor-
gestuurde automatische raamsluiting die standaard op de Exploris 
zuurkasten wordt meegeleverd, worden de bedrijfskosten met 30 
% gereduceerd zonder de veiligheid negatief te beïnvloeden.

Köttermann
systemlabor.nl@kottermann.com

www.kottermann.com

PHARGALIS™ 

Op maat gesneden oplossing 
afgestemd op de (Bio)farmacie  
- kwaliteit van de gassen conform 
 3 pharmacopeia, GMP en GLP,  
- materiaal en installatie op maat,  
- aangepaste services, 
- adviezen door deskundigen.

Contact: 
Air Liquide B.V 
+31.(0)20.795.66.21 
CustomerService.Benelux@airliquide.com

www.airliquide-benelux.com 

Advertentie
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Online fotometer
Metrohm Applikon introduceert de nieuwe ICON 
Analyzer, een speciale online fotometer voor de 
bewaking van kritische parameters in water. De 
ICON Analyzer is een alles-in-één systeem be-
stuurd via een grafische gebruikersinterface en is 
vooraf geconfigureerd en geprogrammeerd voor 
de toepassing die de klant vraagt.
De belangrijkste kenmerken en voordelen zijn:
• Zeer eenvoudig te gebruiken: aansluiten van 

de stroom en monster- en reagenslijnen en de 
analyzer is volledig operationeel.

• Superieure betrouwbaarheid: validatie, 
reiniging en kalibratie zijn standaard functies 
die een aanzienlijke vermindering betekenen 
van de down-time en de tussenkomst van een 
operator.

• Uitstekende gevoeligheid en nauwkeurigheid: 
afhankelijk van de parameter en de matrix 
varieert de range van de analyzer van µg/l tot 
mg/l. 

Onder de vele verschillende fotometrische bepa-
lingen die mogelijk zijn met het nieuwe systeem, 
zijn dit de belangrijkste:
• Silica in koelwater, hoge druk ketelvoedings-

water, zeer zuiver water.
• IJzer (II) en ijzer (III) in drinkwater, oppervlak-

tewater, industrieel afvalwater, koelwater, 
hoge druk ketelvoedingswater.

• Fosfaat in oppervlaktewater, huishoudelijk 
afvalwater, industrieel afvalwater, koelwater, 
hoge druk ketelvoedingswater.

• Ammonia in koelwater, oppervlaktewater, 
stedelijk afvalwater.

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

info@metrohm.nl

Sneltest voor bijkomende virussen
Greiner Bio-One introduceert met de ViroInspect Rodent 1 haar eerste moleculaire snel-
test uit de ViroInspect-productlijn voor de detectie van bij de productie van biofarma-
ceutische producten bijkomende virussen. De ViroInspect Rodent 1 is een gebruiksklare, 
kwalitatieve testkit voor de identificatie van knaagdierparvovirussen (inclusief Mouse 
Minute Virus, MVM), varkenscircovirussen 1/2 (PCV1/2) en Vesivirus 2117. Contamina-
ties met deze virussen hebben de laatste 20 jaren negatieve gevolgen voor verschillende 
biofarmaceutische ondernemingen gehad. Naast het veiligheidsrisico voor patiënten 
kunnen virale contaminaties tot productverlies, verlengde productietijden en reputa-
tieverlies van een onderneming leiden. Dit kan in een aanzienlijke financiële lastpost 
resulteren.
De ViroInspect Rodent 1-kit biedt een geïntegreerde monstervoorbereiding, extractie 
van viraal DNA en RNA, reverse transcriptie, PCR-amplificatie en microarray-hybridi-
satie. De test is onderdeel van een compleet systeem, dat ook de CheckScanner en de 
CheckReport Software omvat.
In tegenstelling tot de standaardtesten (in-vitro celkweek en in-vivo gevoeligheidstes-

ten) wordt de ViroInspect Rodent 1 ge-
karakteriseerd door korte doorlooptijden 
(minder dan 9 uur versus 2-5 weken), een 
hoge gevoeligheid en een hoge specifici-
teit. De test biedt snelle analyse van de 
gegevens en levert eenvoudige en precieze 
resultaten, waardoor tijdig beslissingen 
kunnen worden genomen en op de totale 
kosten kan worden bespaard.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info@nl.gbo.com

Gevaarlijk afval 
veilig afvoeren
De Berner SealSafe Sensor+ sluit besmettelijk en 
toxisch afval direct luchtdicht af in krimpfolie 
voordat het in een afvalcontainer wordt gede-
poneerd. Dit voorkomt dat deeltjes en aërosolen 
alsnog een bron van besmetting kunnen vormen. 
Dus gebruikte handschoenen, jassen, watten-
staafjes, tissues, prep matten, enzovoorts, komen 
luchtdicht ingesloten in de afvalcontainer. Deze kan vervolgens veilig worden afgevoerd 
in overeenstemming met de geldende richtlijnen. 
Het afdichtingsproces is sensorgestuurd, zodat aanraking van de unit niet nodig is en 
besmetting wordt voorkomen. De geïntegreerde snijfunctie maakt het nog eenvoudiger. 
Omdat de SealSafe Sensor+ ook over een batterij en zwenkwieltjes beschikt, kan hij 
flexibel worden geplaatst, ook dicht bij de werkplek. Inbouw in een laboratoriumtafel of 
een muur behoort ook tot de mogelijkheden. Op de website van Salm en Kipp staat een 
filmpje waarop de werking duidelijk te zien is.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl
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46 ANTILICHAMEN

Ontstekingen aanpakken bij
de eerstelijns verdediging

ModiQuest heeft ontdekt dat hun anti-citrulline antilichamen (ACPAs) kunnen 
worden ingezet om auto-immuun ziektes te behandelen. Deze antilichamen grij-
pen aan in het begin van een ontstekingsreactie, door het remmen van de vorming 
van Neutrofiel Extracellulaire Traps (NETS) door neutrofielen. De onderzoekers zien 
grote potentie in ACPAs, bijvoorbeeld als anti-reuma middel. Verdere ontwikkeling 
van de leads hiervoor is onlangs ondergebracht in een speciaal daarvoor opgericht 
bedrijf: Citryll B.V.

E
igenlijk was de ontdekking van de the-
rapeutisch werking van de ACPAs toeval. 
Maar het kon alleen een toevalstreffer 
worden omdat het zich afspeelde in de 

laboratoria van het op het Pivot Park in Oss ge-
vestigde ModiQuest. Een bedrijf dat zich al meer 
dan tien jaar volledig toelegt op antilichamen, 
zowel voor diagnostische (ModiQuest Research) 
als therapeutische (ModiQuest Therapeutics) 
toepassingen. Jos Raats, CEO van ModiQuest, 
vertelt: “We deden onderzoek naar een diermo-
del voor reumatoïde artritis (RA). We wilden een 
meer chronische variant ontwikkelen voor dit 
model zodat het meer zou gaan lijken op wat er 
daadwerkelijk in de patiënt gebeurt. Bij het al be-
staande model kon je weliswaar een ontsteking 
induceren, maar die was in de regel na een paar 
weken al weer weg. Terwijl bij mensen de ont-
steking langer voortduurt. Vanuit de literatuur 
kregen we het idee aangereikt dat auto-antili-
chamen tegen citrullines waarschijnlijk bijdragen 

aan dergelijke ziektes bij de mens. We hebben 
derhalve een anti-lichaam-faagbank gemaakt van 
patiënten met RA en daaruit de anti-citrulline 
antilichamen gevist. Die hebben we vervolgens 
omgekloneerd naar complete antilichamen, die 
we toedienden aan dieren om te kijken of het 
ziektemodel erger en meer chronisch werd. Dat 
leverde een gevarieerd beeld op. Sommigen van 
deze anti-citrulline antilichamen lieten ietsje ver-
ergering van de ontsteking zien, bij anderen werd 
de ontsteking minder en er waren zelfs antilicha-
men bij die ervoor zorgden dat er helemaal geen 
ontsteking meer ontstond! Aanvankelijk dachten 
we dat er iets mis was gegaan, dus hebben we 
de experimenten herhaald. Maar we zagen 
steeds weer hetzelfde, waaruit we wel moesten 
concluderen dat we hier echt een therapeutisch 
antilichaam in handen hadden!”

Uniek target
De zoektocht naar het target van de antilichamen 

leverde een volgende verrassing 
op. Dat bleek namelijk te liggen 
in een pathway die pas de laatste 
vier, vijf jaar min of meer is ontdekt 
als beginstap in het ontstaan van 
ontstekingen. Daarbij worden door 
neutrofielen bepaalde structuren 
gevormd, de NETS, die aan het 
begin staan van een hele cascade 
aan reacties die uiteindelijk tot de 
(chronische) ontsteking leiden. “Het 
interessante hieraan is dat voor de 
vorming van die NETS het nood-
zakelijk is dat bepaalde eiwitten ver-
anderd worden, ze moeten worden 
gecitrullineerd. Dit proces vindt 
alleen plaats als er een ontsteking 
ontstaat. Je vindt deze gecitrulli-
neerde eiwitten dus alleen op plek-
ken waar een ontsteking plaatsvindt 
in het lichaam. Dat betekent dat je 
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uitgaande van selectief werkende 
anti-citrulline antilichamen, lokale 
en specifieke therapieën kunt ont-
wikkelen, zonder bijwerkingen.”
De expertise op het gebied van 
antilichamen in combinatie met een 
pathway die nog niet door honder-
den onderzoeksgroepen is omarmd, 
geeft ModiQuest een voorsprong 
op de concurrentie. “Sowieso zijn 
er nog maar weinig bedrijven die 
werken aan middelen die in dezelfde 

route ingrijpen als onze antilichamen. Een van 
deze bedrijven, het Amerikaanse PADLock, richt 
zich met ‘small molecules’ op een stap voor 
die van ons, namelijk het remmen van PAD’s, 
peptidylarginine deiminase’s, die ook in andere 
pathway’s een rol spelen waardoor er dus meer 
kans op allerlei bijwerkingen is.”

Citryll
Wie een beetje de ontwikkelingen in de far-
maceutische industrie volgt, zal het niet zijn 
ontgaan dat er momenteel veel aandacht is voor 

JAK-inhibitors als opvolgers van de huidige gene-
ratie anti-reuma medicijnen die ‘off patent’ be-
ginnen te raken. Geneesmiddelen die in 2017/18 
op de markt kunnen komen, waar door de 
financieel analisten miljarden dollars aan omzet 
worden toegedicht. “Feitelijk zijn we nu al bezig 
met de daarop volgende generatie geneesmidde-
len, met een totaal ander werkingsmechanisme 
dan de JAK-remmers”, zegt Jos Raats. “We heb-
ben vanuit de extreem lage kans op bijwerkingen 
alle reden om te geloven dat er ook voor onze 
antilichamen in deze markten een plek is. Voor 

Renato Chirivi, hoofd interne projecten bij ModiQuest, is mede-oprichter van de spin-out Citryll, dat als ‘single asset company’ de leads van anti-citrulline antilichamen tot marktrijpe 

geneesmiddelen gaat ontwikkelen.

➞
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het zover is, moet er nog heel veel kostbaar pre-
klinisch en klinisch onderzoek plaatsvinden. Daar 
is zo 8 tot 10 miljoen euro voor nodig, een be-
drag dat we niet vanuit ModiQuest zelf kunnen 
financieren. We hebben derhalve besloten om 
een aparte BV op te richten, Citryll, die als ‘single 
asset company’ de leads van de anti-citrylline 
antilichamen tot marktrijpe geneesmiddelen zal 
ontwikkelen. Voordeel van deze constructie is dat 
je mensen dedicated aan het werk kunt zetten, 
gemakkelijker financiering kunt krijgen en/of op 
zoek kunt gaan naar een partner en ModiQuest 
gewoon kan blijven bestaan bij eventuele ver-
koop van deze spin-out.”
Drijvende krachten achter Citryll zijn Helmuth 
van Es (CEO, co-founder Galapagos, Audion The-
rapeutics, Effecta Pharma Ltd en Antabio SAS), 
Jos Raats (Co-founder en CEO van ModiQuest, en 
medeoprichter Citryll) en Renato Chirivi (hoofd 
interne projecten bij ModiQuest en mede-oprich-
ter Citryll). “We hebben vanuit een hele batterij 

anti-citrulline antilichamen de meest geschikte 
kandidaten geselecteerd. Die moleculen moeten 
in het komende jaar middels preklinische safety 
studies ‘gederisked’ worden; we willen in een 
zo vroeg mogelijk stadium weten of ze kans 
van slagen hebben in de kliniek, en voor welke 
ontstekingsziektes dat precies is. Hiervoor 
voeren we momenteel verschillende studies uit. 
Binnenkort starten we met toxicologische en 
farmacokinetische studies. Ook gaan we een 
cellijn maken die de geselecteerde antilichamen 
goed kan produceren. Parallel aan het labora-
toriumwerk zijn we met allerlei partijen aan 
het praten over de financiering van de studies. 
Veel preklinisch werk kunnen we nog wel vanuit 
ModiQuest financieren, maar voor het maken van 
een GMP productie-cellijn, en voor de klinische 
studies, heb je toch echt extra financiering nodig. 
Geïnteresseerde partijen, farma en investeerders, 
of ‘high net worth individuals’ kunnen contact 
met ons opnemen voor meer informatie. We zijn 

wat dat betreft positief gestemd. Er 
is veel interesse voor deze pathway 
en onze tACPAs zijn zeer selectief: 
het target is er alleen maar als er 
een ontsteking of schade ontstaat”, 
vertelt Renato Chirivi.

ModiQuest Research
Diagnostiek van reumatische 
aandoeningen lag aan de basis van 
de oprichting van ModiQuest, als 
spin-off van de Radboud Universi-
teit Nijmegen, in het bijzonder bij 
de groep Biochemie van Walter van 
Venrooij. Deze groep publiceerde 
in 1998 als eerste dat de meeste 
RA-patiënten antilichamen hebben 
tegen gecitrullineerde antigenen, 
wat leidde tot de ontwikkeling van 
de CCP2-test, die nog steeds wordt 
gebruikt bij het diagnostiseren van 
RA en de basis is voor vele andere 
RA-testen. “We zijn gestart met het 
idee om met state of the art anti-
lichaam technieken op zoek te gaan 
naar andere eiwitmodificaties die 
een potentiële diagnostische waarde 
hebben, in eerste instantie voor reu-
ma, later ook voor andere ziektes. 
Al snel kwamen er ook vragen van 
bedrijven om voor hen antilichamen 
te maken, wat leidde tot de start 
van ModiQuest Research. Hier-
bij hebben we allerlei technieken 
ontwikkeld en in huis gehaald om 
op verschillende manieren antilicha-
men te maken voor de verschillende 
toepassingen waar we aan werken. 
De servicetak ModiQuest Research 
maakt net als ModiQuest Therapeu-
tics en Citryll gebruik van dit zich 
nog steeds uitbreidende platform”, 
vertelt Jos Raats, die met Walter van 
Venrooij en Ger Pruijn het bedrijf in 
2004 oprichtte.

Technologie
Met het technologieplatform, dat 
inmiddels uit een zestal basistech-
nieken bestaat, kan ModiQuest 
Research monoklonale antilichamen 

Nienke Smits, junior account manager bij ModiQuest, ziet veel vraag naar hun ModiVacc-technologie, die vooral bedoeld 

is om ook bij lastige targets, zoals membraaneiwitten, een immuunrespons op te wekken.
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maken, produceren en optimaliseren uit onder 
andere muis, rat, konijn, lama en mens tegen na-
genoeg ieder te bedenken target. “Vanaf de start 
van het bedrijf streven wij er naar om alle tech-
nieken in huis te hebben waarmee je antilicha-
men kunt maken. Als je met een target komt, kun 
je bij ons altijd terecht; je bent niet beperkt tot 
één route. De technieken zijn geoptimaliseerd, 
maar we willen er steeds meer uithalen: targets 
worden steeds moeilijker (laag immunogeen, 
membraaneiwitten) en je moet steeds gerichter 
gaan targetten, met bijvoorbeeld steeds kleinere 
antilichaam fragmenten. Daarbovenop doen we 
steeds meer high throughput werk, waarvoor we 
het apparatuurpark flink aan het uitbreiden zijn. 
Voor al dat werk hebben we ook steeds meer 
disposables nodig, waar we blindelings voor 
100 procent op moeten kunnen vertrouwen: je 
bent totaal afhankelijk van de kwaliteit van deze 
producten. Vanaf de start van ModiQuest werken 
we wat dat betreft naar volle tevredenheid met 
disposables van Greiner Bio-One. Je kunt de 
beste technologieën in huis hebben, maar zonder 
goede disposables kun je daar niet het optimale 
resultaat mee behalen”, zegt Jos Raats.
Het technologiepakket berust op drie pijlers: 
ModiFuse (de klassieke manier van antilichamen 
maken met hybridoma’s), ModiSelect en Modi-

Phage. “Bij ModiSelect vis je als het ware met 
een bepaald antigeen B-cellen uit een bepaald 
dier. Als je een stofje zoekt waar je antilichamen 
tegen wilt hebben en dat stofje is moeilijk via an-
dere wegen te maken, dan kan je eerst dat stofje 
gebruiken om de B-cellen uit je species te vissen, 
te verrijken tegen dat antigeen en vervolgens 
kun je die B-cellen op single cell niveau uitplaten 
in microtiterplaten; ze stimuleren zodat ze zich 
gaan ontwikkelen tot plasmacellen en antilicha-
men gaan maken. Met kweken van die individu-
ele B-cellen kun je dan testen welke het goede 
antilichaam maakt en die kun je dan ofwel met 
onze ModiFuse manier elektrofuseren tot een 
hybridoma of je kunt direct de cDNA’s kloneren 
uit de B-cellen en verwerken in een recombinant 
systeem en zo de antilichamen maken”, legt 
junior account manager Nienke Smits uit.
De ModiPhage benadering is gebaseerd op de 
selectie van antigeen-specifieke recombinant 
antilichaam fragmenten uit ModiQuest’s eigen 
faagbibliotheken (humaan of lama) of klantspeci-
fiek gebouwde immuunbibliotheken. De geselec-
teerde fragmenten kunnen tot expressie worden 
gebracht in bacteriën of in een willekeurig type 
IgG worden gereconstrueerd. 

ModiVacc
De nieuwste loot in het technologie-aanbod 
is ModiVacc, die vooral bedoeld is om ook bij 
lastige targets, zoals membraaneiwitten, een 
immuunrespons op te wekken. “De basis hiervoor 
ligt in een, op de Universiteit Utrecht ontwik-
kelde, tumorcellijn die iets unieks heeft: als je 
daarmee een muis immuniseert, gaat die tumor 
groeien, maar op een gegeven moment geneest 
die muis zichzelf van die tumor. Die cellijn geeft 
blijkbaar zo’n sterke immuunmodulatie dat het 
immuunsysteem van die muis die tumorcellijn 
oppakt en elimineert. Door die superstimulatie 
van je immuunsysteem gaat ook je celoppervlak 
zich als een target presenteren aan het immuun-
systeem van die muis. Dat heeft als effect dat je 
tegen allerlei lastige targets die op dit celop-
pervlak tot expressie gebracht worden, nu wel 
een goede immuunrespons krijgt”, vertelt Nienke 
Smits

Oncologie
“En”, vult Jos Raats aan, “je genereert met die 
superstimulatie een respons tegen eiwitten die 

aanwezig zijn op het membraan, 
waardoor je de tolerantie voor 
lichaamseigen eiwitten kunt door-
breken. Dat is niet alleen interessant 
voor diagnostiek, maar ook voor de 
behandeling van tumoren. Er zijn 
eiwitten bekend die specifiek tot 
expressie komen op een tumor-
cel. Als je dat soort eiwitten kunt 
targetten, kun je met een antili-
chaam die cellijn gaan labellen voor 
diagnostiek: kijken waar de tumor 
zit, of voor therapeutische doelein-
den er een toxine aan hangen, zodat 
je de tumorcel doodt. Nog mooier 
wordt het met een nieuwe metho-
diek waarbij de T-cellen genetisch 
worden gemanipuleerd door de T-cel 
receptoren te fuseren met een anti-
lichaamfragment dat heel specifiek 
een target kan herkennen dat op 
een tumorcel zit. Deze gemanipu-
leerde T-cellen binden alleen aan die 
tumorcel en zullen vervolgens alleen 
de tumorcel waar ze aan binden 
doden. Deze methode (CAR-T ge-
naamd) werkt zo goed dat je zelfs al 
uitgezaaide tumoren hiermee kunt 
aanpakken.”
Ook hier is er weer synergie tussen 
Research en Therapeutics: “We kun-
nen de unieke targets die we hebben 
gevonden in de oncologie puur voor 
diagnostische doeleinden gebruiken. 
Maar veel interessanter wordt het 
als je er een toxine aan kunt hangen 
om doelgericht een bepaalde tumor 
te bestrijden. Ook daarin hebben 
we al de nodige stappen gemaakt. 
We zijn nog niet zo ver als bij RA, 
maar ook voor oncologie komen we 
er aan!”

I N F O R M ATI E

Greiner Bio-One
www.gbo.com

ModiQuest
www.modiquest.com

www.modiquestresearch.com

Jos Raats, co-founder en CEO van ModiQuest, en mede-

oprichter van Citryll: “Je kunt de beste technologieën in 

huis hebben, maar zonder goede disposables, zoals die van 

Greiner Bio-One, kun je daar niet het optimale resultaat 

mee behalen.”
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50 OPLEIDINGEN

In januari 2016 gaan de eerste 
cursussen van start bij de Bio-
tech Training Facility in het 
Leiden Bio Science Park. De bouw 
van de speciaal hiervoor ontwor-
pen GMP-productiefaciliteit is 
nagenoeg voltooid. Hier kunnen 
cursisten zich, buiten de hectiek 
van de eigen organisatie, bekwa-
men in het aanleren en verbeteren 
van praktische vaardigheden rond 
het werken onder GMP.

Nettie Buitelaar voor de nog in aanbouw zijnde Biotech Training Facility.
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Werken onder GMP oefenen
bij de Biotech Training Facility

D
e sapfabriek in Ede, daarmee begon 
het allemaal te borrelen bij Nettie 
Buitelaar. De van huis uit Wageningse 
levensmiddelentechnologe, tot vorig 

jaar directeur van de Leiden Bio Science Park 
foundation en nu aan de slag voor de Biotech 
Training Facility, zag bij het ROC A12 in Ede een 
aansprekende en effectieve manier om leerlingen 
in de praktijk vaardigheden aan te leren. “Vanuit 
de filosofie dat (V)MBO-ers leren van hun handen 
naar hun hoofd en niet van hun hoofd naar hun 
handen, hadden ze bij het ROC een sapfabriek in-
gericht. In zo’n situatie heb je een ideale setting 
voor het aanleren en verbeteren van praktische 
vaardigheden. Een dergelijk concept zou je ook 
kunnen toepassen in de biofarma, was mijn idee. 
Weliswaar zijn er in deze sector in het algemeen 
hoger opgeleide mensen te vinden die in de regel 
ingewikkelder werk doen. Maar ik bespeurde uit 
gesprekken met farmabedrijven dat er ook in de 
biofarma veel behoefte is aan het goed aanle-
ren van praktische vaardigheden, met name op 
het gebied van werken onder GMP. Dat leer je 
namelijk niet op school. Probleem dat bedrijven 
hebben is dat ze nieuw personeel ‘on the job’ 
moeten inwerken. Het kost vaak wel een jaar 
voordat iemand helemaal zelfstandig in productie 
kan meedraaien. Tot die tijd zijn ervaren mede-
werkers tijd kwijt met begeleiden en wordt kost-
bare productie-apparatuur niet efficiënt benut. 
Bovendien, als er iets fout gaat, kan dat leiden 
tot uitval van installaties of zelfs productafkeur. 
Door nieuw personeel ‘droog’ te laten oefenen in 
een proeffabriek ben je die problemen voor.”

Lange adem
Nettie Buitelaar is al in 2009 begonnen met het 
uitwerken van haar ideeën. Dat het meer dan zes 
jaar heeft geduurd voordat die ook werkelijk-
heid zullen worden, heeft alles te maken met de 
lange adem die je moet hebben bij het regelen 
van financiering en projectaanbestedingen. “In 
2012 zijn er vanuit het Europees Fonds Regionale 
Ontwikkeling fondsen toegezegd ter grootte van 
de helft van de projectbegroting. Samen met 
onder andere ondersteuning vanuit de gemeente 
Leiden en de provincie Zuid-Holland hebben 
we de begroting van ruim acht miljoen rond-
gekregen en konden we in 2013 starten met de 
Europese aanbesteding van de bouw. Ook dat is 
een exercitie waar best veel tijd mee is gemoeid, 
maar uiteindelijk konden we medio 2014 starten 
met het bouwrijp maken van de beschikbare 
kavel op het Bio Science Park in Leiden. De bouw 
loopt voorspoedig; net voor de bouwvak was 
het pand dicht, zoals dat zo mooi heet. In januari 
2016 kunnen we van start gaan.”
Nettie Buitelaar zal vanaf dat tijdstip meer van 
afstand bij de BTF betrokken zijn. De kar zal dan 
worden getrokken door Rebekah Bikker en Rudi 
Dominicus die per 1 augustus begonnen zijn als 
respectievelijk de marketing- en de trainingsma-
nager voor de BTF. Thijs de Kleer is vanuit zijn 
directeurschap van de Leiden Bio Science Park 
foundation eindverantwoordelijk voor de Biotech 
Training Facility. 

Bijna uniek
De Biotech Training Facility is wereldwijd de ➞

derde in zijn soort. Er is een trai-
ningsfaciliteit in North Carolina op 
het Research Triangle Park –één van 
de oudste Science Parken van de 
wereld– waar ook veel biotech- en 
farmabedrijven zijn gevestigd. En er 
is er eentje in Dublin, als project van 
de zes universiteiten in Ierland, een 
land dat sterk inzet op de biofarma 
en het mede door gunstige belas-
tingregelingen voor elkaar krijgt 
dat veel internationale biofarmabe-
drijven er zich vestigen. “Maar ze 
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beseffen ook wel dat die voordelen zich op een 
zeker moment gaan uitmiddelen, zodat je ook 
op andere manieren aantrekkelijk moet zijn als 
vestigingsland. Dat doen ze bijvoorbeeld door in 
te zetten op scholing”, aldus Nettie Buitelaar.
Met nu bijna drie van dergelijke faciliteiten op de 
hele wereld is het concept nog niet wijd verbreid 
bekend. Desondanks ziet Nettie Buitelaar veel 
potentieel, zowel vanuit de biofarma bedrijven 
op het ‘eigen’ Science Park zelf als ver daar-
buiten. “Ik denk dat er in Nederland een kleine 
honderd bedrijven zijn te vinden die met GMP 
te maken hebben. Alleen al in een straal van vijf 
kilometer rond de BTF zijn dat er meer dan tien. 
Dat hoeven trouwens niet alleen farma- en bio-
techbedrijven te zijn, maar kunnen ook ontwik-
kelaars van medische apparatuur zijn die steeds 
vaker onder GMP moeten produceren. Onder die 
bedrijven zijn er tal van kleine bedrijven, starters. 
Juist daar zal er behoefte zijn aan trainingen op 
het gebied van werken onder GMP. Veel van die 
bedrijven worden geleid door wetenschappers, 
met een focus op research en dus ook op het 

werken in een research lab. Als je dan op een 
zeker moment de switch moet maken naar het 
op de markt brengen van een product, heb je 
andere mensen nodig en een andere manier van 
werken”, analyseert zij.
Een andere manier van werken heeft ook te ma-
ken met de belangstelling vanuit in Azië geves-
tigde farmaceutische producenten. “Die waren 
in hun eigen wereld, volgens hun eigen GMP, 
voldoende gekwalificeerd voor de productie van 
farmaceutica en biotechnologische producten. 
Maar ze willen zich steeds meer richten op de 
Westerse markten en dan moet je je aan onze 
GMP-regels houden. Dat willen ze ook graag, 
maar ze weten niet goed hoe ze de mensen 
daarin moeten trainen. Dat kan dan bij ons”
Ook buiten het bedrijfsleven lopen er meerdere 
contacten. “Hier in Leiden zijn de universiteit, 
het ziekenhuis en ook de HLO- en MLO-labo-
ratoriumopleidingen hele natuurlijke partners 
waar we zeker mee gaan samenwerken. En ook 
het LACDR dat met het LUMC bezig is om een 
Industrial Medicine opleiding op te zetten mag in 

dit rijtje niet ontbreken. Onderdeel 
daarvan is namelijk de opleiding 
tot QP, een ‘qualified person’ die 
medicijnen vrij mag geven.”

Vóór en mèt de bedrijven
De cursisten zijn er bij gebaat om 
van de best mogelijke apparatuur 
en instrumenten gebruik te maken. 
Hiervoor heeft de BTF een construc-
tie opgezet waarbij leveranciers niet 
alleen apparatuur, maar ook hun ex-
pertise kunnen inbrengen. Eén van 
de bedrijven die al direct vanaf het 
begin van het project deze win-win 
mogelijkheden van sponsoring heeft 
onderkend is Gilson. Het bedrijf 
levert de pipetten, tips en een klein 
robotsysteem. Hierbij zorgt Gilson 
tevens voor onderhoud en kalibra-
tie; als iets niet goed functioneert 
wordt het gerepareerd. Daarnaast 
stelt het bedrijf ook haar expertise 

Artists impression van de Biotech 

Training Facility, zoals die er in de 

lente van 2016 uit zal zien.
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beschikbaar in de vorm van pipetteercursussen 
waarvoor trainers van Gilson kunnen worden 
ingeschakeld. “We zijn heel blij met bedrijven 
als Gilson. Dergelijke samenwerkingsverbanden 
halen niet alleen wat druk van onze kostenbegro-
ting weg, maar garanderen ook dat de cursisten 
altijd kunnen werken met de nieuwste appara-
tuur”, stelt Nettie Buitelaar.
Een ander voorbeeld dat zij aangeeft is Applikon, 
dat zijn fermentatie-apparatuur in de fabriek 
plaatst. “Dit bedrijf haalt zo’n 30 procent van 
de omzet uit China en die mensen willen ook 
getraind worden in Europa. Dat kan dan mooi 
hier. We horen ook van dit soort bedrijven dat 
er behoefte is aan een centrum waar je applica-
tiegericht onderzoek kunt doen. De bedrijven 
hebben wel eigen ontwikkelafdelingen, maar wil-
len het graag breder trekken en zien de BTF als 
een goede mogelijkheid om daar in een samen-
werkingsverband vorm aan te geven. Zij leveren 
de apparatuur en de kennis; wij zorgen voor de 
ruimte, de faciliteiten. Tenslotte is neutraal ter-
rein ook een uitkomst als je klanten je apparatuur 
wilt demonstreren. Apparatuur laten zien in een 
opstelling van een andere klant is lastig te reali-
seren. De klanten zijn immers vaak concurrenten 
van elkaar. Daar heb je bij ons geen last van.”

Net een fabriek
De Biotech Training Facility is volledig in over-
eenstemming met het productieproces ingericht. 
Dat speelt zich vooral op de eerste verdieping af, 
waar in aparte ruimtes per functie de bijbeho-
rende cleanrooms zijn gemaakt, variërend van 
klasse A tot en met D. Zo zijn er twee ruimtes 
voor cel culturing, één voor mammalian en één 
voor microbial. De opwerking daarvan is gecom-
bineerd in één ruimte, net als zaken als medium- 
en bufferbereiding. Ook is er een klasse A fill & 
finish lijn.
“Qua programma gaan we de hele productieke-
ten door; elke stap wordt als cursus aangeboden. 
Dat kan algemeen zijn zoals het werken in clean-
rooms en wat daarbij komt kijken rond omkleden 
en aseptisch werken. Verder vooral praktisch: 
mediumbereiding, inoculeren, fermenteren, 
culturing van cellen, verschillende manieren voor 
downstream processing, fill & finish, bufferbe-
reiding, vriesdrogen, verpakken, opslaan. Voor 
al die onderdelen hebben we een blauwdruk 
gemaakt. Precieze uitwerking gebeurt in overleg 

met de klant, want wat je aanbiedt moet wel 
precies passen.”
Zowel beginners als ervaren mensen zullen 
gebruik maken van de BTF. “Bij beginners moet 
je denken aan schoolverlaters of mensen uit een 
andere sector die nog echt moeten leren hoe ze 
aseptisch moeten werken; hoe je je in een clean-
room gedraagt; hoe je je moet omkleden. Elke 
stap, van begin tot uitlevering, hoe doe je dat 
goed onder GMP? Hoe weet je zeker dat je het 
goed doet? Hoe organiseer je je documentatie? 
Meer ervaren mensen kan je verwachten als een 
bedrijf een nieuw apparaat heeft aangeschaft. 
Ik kan mij voorstellen dat ze vragen of ze dat 
apparaat er eerst een maand bij ons in mogen 
schuiven, zodat hun mensen er op kunnen leren 
werken. Hier mogen ze nog fouten maken zonder 
dat het direct consequenties heeft. Ook in het 
kader van continue herscholing merk ik veel 
belangstelling. Het gebeurt nogal eens, merk ik 
uit gesprekken met bedrijven, dat medewerkers 
naar een cursus gaan, een vinkje achter hun naam 
krijgen dat ze de cursus hebben gevolgd, maar 
er twijfels zijn of ze er daadwerkelijk iets hebben 
geleerd. Daar kunnen wij meer praktische hand-
vatten voor bieden.”
Naast cursisten die werken in de cleanrooms en 
op de laboratoria (die zijn bij de BTF samen met 
de cursusruimtes op de begane grond geloka-
liseerd) zijn er tal van andere doelgroepen die 
getraind zouden kunnen worden. Denk dan aan 
schoonmaakpersoneel, mensen van inspecties 
of onderhoudstechnici. “Voor die laatste groep 
hebben we de technische ruimte op een beloop-
bare verdieping gemaakt, zodat apparatuur goed 
toegankelijk is om er aan te kunnen sleutelen, te 
meten. Ook daar is alles mogelijk. Laatst kreeg ik 
al een verzoek van een bedrijf dat een ruit moest 

vervangen in een cleanroom. Geen 
alledaagse klus met het risico dat 
je het hele systeem ontregelt als er 
iets mis gaat. Door hier een stukje 
cleanroomwand na te bouwen 
kun je in alle rust, onder dezelfde 
omstandigheden als in het bedrijf, 
de reparatie oefenen. Bij ons mag 
je fouten maken; in het echt liever 
niet!”

Het is een fabriek
De cursusfaciliteit is zo gebouwd 
dat die helemaal op BSL 2 niveau 
functioneert. Je zou er –na de 
nodige validaties– zelfs kunnen gaan 
produceren. “Dat is niet het doel. 
Sowieso bewaren we een groot deel 
van de validaties, met name die 
van de processen en apparatuur, als 
trainingsmogelijkheid. En bedenk 
dat het personeel dat er werkt, niet 
voor productiewerk onder GMP 
is geclassificeerd. Maar stel dat 
we over vijf jaar zeggen, het was 
toch niet wat we we ervan hadden 
verwacht, dan kunnen we er zo een 
productiefaciliteit van maken. Maar 
afgaande op de belangstelling die 
er nu al is voor de cursussen, hoef je 
daar niet van uit te gaan!”

I N F O R M ATI E

Gilson International
www.gilson.com

Biotech Training Facility
www.leidenbiosciencepark.nl

Rebekah Bikker en Rudi 

Dominicus zijn per 1 

augustus 2015 begonnen 

als respectievelijk de mar-

keting- en de trainingsma-

nager voor de BTF.
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• Fluorescence imaging

• Brightfield imaging

• Color brightfield imaging

• Phase contrast imaging

• Fluorescence intensity

• Fluorescence polarization

• Time resolved fluorescence

• Filtered luminescence

• Alpha detection

• UV-Vis absorbance

Incubation to 65 °C,
shaking, and compatible with BioTek’s Dual Reagent Injection Module,
CO2/O2 Gas Controller and BioStack Microplate Stacker.

A new focus on Life Science
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Micro-volume 
kwantifi cering
Micro-volume kwantificering kan snel en eenvoudig 
met de Take3 en Take3 Trio Micro-volume adapter-
platen. Hiermee kunnen maximaal 48 micro-volume 
wells van 2 microliter inhoud worden gemeten, on-
verdund en zonder speciale apparatuur. De adapter-
platen zijn geschikt voor absorptie- en fluorescen-
tiemetingen. De 260/280 ratiobepaling kunnen zo 
moeiteloos worden uitgevoerd in een BioTek Synergy 
multi-mode of stand-alone microplate spectrofoto-
meter. Voorgeprogrammeerde nucleïnezuur- en ei-
witprotocollen zijn in het populaire softwarepakket 
Gen5 voorgeprogrammeerd. Ze zijn eenvoudige te 
exporteren naar MicroSoft Excel.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

Schone en gevoelige 
bepaling van pesticiden
In de laatste uitgave van het Solutions 
magazine van Gerstel komt een pesticide 
onderzoek aan de orde waarin een online 
SPE sample clean-up wordt toegepast op 
basis van verwisselbare cartridges. Deze 
toepassing biedt een hogere gevoelig-
heid en lagere detectielimieten zonder het 
risico op monsteroverdracht.
De vraag naar de bepaling van residuen 
van bestrijdingsmiddelen in voedsel, 
water en bodem neemt toe en daarmee 
ook het aantal monsters. Automatisering 
is hiervoor de sleutel. Om gevaar voor de 
volksgezondheid te voorkomen heeft de 
overheid de maximaal toegestane con-
centratie voor dergelijke residuen beperkt 
in water tot 0,1 µg/l met een vereiste 
limiet van 0,01 µg/l. Met een HPLC-MS/
MS-systeem kunnen niet alle componen-
ten bepaald worden. De oplossing is het 
uitbreiden van de HPLC-MS/MS confi gu-
ratie met een Gerstel Online Solid Phase 
Extractie (SPEXOS) module met vervangbare cartridges. 
Handmatig worden de watermonsters overgezet naar fl esjes om deze 
vervolgens in de juiste positie van de Gerstel autosampler te plaatsen. Alle 
verdere stappen in de monstervoorbereiding en analyse worden automa-
tisch uitgevoerd, zoals gespecifi ceerd in de instrumentmethode. De testen 
tonen aan dat een limiet van <10 ng/l voor alle componenten kan worden 
behaald. Overdrachtseffecten zijn niet waargenomen.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Hervulbare verpakking 
voor pipettips
Diamond Tips Blister Refi ll en Diamond Tips Reload Pack staan voor de slimste 
manier om een Tipack verpakking te hergebruiken. Hiermee kan gegarandeerd 
schoon worden gewerkt: ieder Tipack rack is individueel verpakt en voorzien van 
een beschermdeksel voor steriele verpakking.
Bijgaand voordeel van deze snelste manier om een Tipack rack te hervullen is 
een reductie van 45 procent in het gebruik van plastic.
Vraag Gilson naar de aantrekkelijke prijs van deze nieuwe verpakkingen.

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com
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Nieuw onderzoeksgebouw
voor ambitieus LCSB

Het vijf jaar geleden opgerichte LCSB (‘Luxembourg Centre for Systems 
Biomedicine’) is zijn oorspronkelijke behuizing al een tijdje ontgroeid. 
Nieuwbouw, die in het najaar van 2015 is afgerond, brengt soelaas voor 
de de groeiende groep van inmiddels meer dan 280 onderzoekers. Maar er 
wordt al op verdere groei geanticipeerd: nieuwbouw voor een derde onder-
komen zit in de planning.

I
n Belval, 20 kilometer ten Zuid-Westen van de 
stad Luxemburg, pal tegen de Franse grens, 
is een voor Europese begrippen ongekend 
stadsvernieuwingsproject aan de gang. Een 

gebied van 120 hectare, dat decennialang werd 
gedomineerd door de grootste staalfabriek van 
het land, wordt er omgetoverd in een bruisende 
mix van werk & ontspanning, industrie & win-
kels, woningen & cultuur, en –niet in de laatste 
plaats– onderzoek & onderwijs. Alleen al voor dat 
laatste aspect is een ontwikkelingsbudget van 
€ 950 miljoen uitgetrokken om het ‘Cité des  
Sciences’ project te financieren dat zo’n 20 
gebouwen moet opleveren die een groot deel van 
de Universiteit van Luxembourg zullen huisves-
ten, alsmede buiten-universitaire onderzoekscen-
tra en start-up research bedrijven. Uiteindelijk 
zullen hier zo’n 7.000 studenten en 3.000 docen-
ten en onderzoekers aan het werk zijn.

On the move
Waar de grote verhuizing vanuit de talloze 

universiteitsgebouwen in de stad Luxemburg 
dit en volgende jaren plaatsvindt, is het LCSB 
(Luxembourg Centre for Systems Biomedicine) 
al sinds de herfst van 2011 op de Belval Campus 
te vinden, aanvankelijk alleen in het ‘House of 
Biomedicine’. Om het snel groeiende aantal me-
dewerkers van het een jaar daarvoor opgerichte 
onderzoekscentrum te kunnen huisvesten staat 
sinds vorig jaar de eerste fase van een nieuw 
complex ter beschikking. In ditzelfde gebouw 
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de 
inrichting van vier verdiepingen laboratorium-
ruimte, waar het gros van de huidige onderzoe-
kers een werkplek zal vinden. Anticiperend op 
verdere groei van het LCSB staat inmiddels ook 
een derde gebouw op de Belval Campus in de 
planning.

LCSB
Het LCSB, dat wordt geleid door Prof. Dr. Rudi 
Balling en Dr. Erica Monfardini, richt zich op 
het in kaart brengen en begrijpen van complexe 

biologische systemen en ziekte-
processen om van daaruit nieuwe 
manieren te vinden voor genezing 
en preventie van humane ziektes. 
De focus ligt hierbij op neurodege-
neratieve aandoeningen, met name 
de ziekte van Parkinson.
Wat het LCSB hierin uniek maakt is 
dat ze tal van disciplines verenigt, 
die vanuit hun specifieke expertise 
onderzoek doen aan dezelfde ziekte. 
Dat multi-disciplinaire is onder 
andere af te lezen uit de opsomming 
van de inmiddels 14 vakgroepen op 
de site van het LCSB. Van (neuro)
biologische en fysiologische, tot 
moleculaire en chemische. Maar 
ook bio-informatica en syste-
matisch onderzoek naar (micro)
biologische systemen en mechanis-
men. Naast het werk in laboratoria 
wordt er minstens zoveel gedaan 
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aan ‘computational’ onderzoek. 
Hoe veelomvattend de benadering 
met 14 disciplines ook is, het LCSB 
zoekt nadrukkelijk naar een nog 
bredere aanpak, door bijvoorbeeld 
ook sociale en humane studies erbij 
te betrekken: een ziekte is niet al-
leen te definiëren aan de hand van 
moleculaire parameters, maar is ook 
een uitvloeisel van de omgeving, de 
cultuur waarin de ziektes optreden. 
Zonder de omgeving erbij te betrek-

ken kun je nooit volledig een ziekte begrijpen, 
dat is de visie van Rudi Balling.

Parkinson’s Disease Map
Illustratief voor de gedegenheid waarmee de 
onderzoekers in multidisciplinair verband de 
ziekte van Parkinson te lijf gaan is de Parkinson’s 
Disease Map. Deze in samenwerking met het 
Systems Biology Institute uit Tokyo ontwikkelde, 
interactieve kaart bevat alle tot op heden be-
schikbare kennis over de moleculair biologische 
mechanismen die te maken hebben met de ziekte 

van Parkinson. Deze ‘free access’ kaart is uiter-
aard een fantastische, gedetailleerde kennisbron 
voor onderzoekers, maar laat tegelijkertijd zien 
hoe complex het geheel is; geeft een zekere ne-
derigheid als je beseft dat het nog veel complexer 
en veelomvattender in elkaar zit. Rudi Balling is 
zich daar als geen ander van bewust, zo legt hij 
uit in het meest recente jaarverslag van het LCSB. 
“We staan pas aan het begin bij het begrijpen 
van complexe ziektes als Parkinson. De Parkin-
son’s Disease Map is een prachtig uitgangspunt, 
maar over twintig, dertig jaar zal deze kaart ons 

Blik vanuit het trapportaal op één van de vier verdiepingen met het door Köttermann geleverde laboratoriummeubilair.

➞
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doen voorkomen als een oude wereldkaart uit de 
Renaissance: onnauwkeurig, vol blinde vlekken, 
met slechts een vaag begrip van de kustlijnen van 
hele continenten.”

Vier etages met laboratoria
Het invullen van de leemtes in de wereldkaart 
zal onder andere plaatsvinden in het nieuwe 
onderzoeksgebouw, waar rond oktober 2015 de 
laatste fase met vier verdiepingen aan labora-
toriumruimte door zo’n 220 onderzoekers zal 
worden betrokken. Rudy de Becker is als coördi-
nator planning en infrastructuur van het nieuwe 
onderzoekscentrum nauw betrokken bij de 
laboratoriuminrichting. “De over vier verdiepin-
gen verspreide laboratoria beslaan in totaal zo’n 
4700 vierkante meter. Iedere verdieping is vanuit 
hetzelfde basisdee ingericht: één grote, over-
zichtelijke, open, centrale laboratoriumruimte 
met daaromheen kleine laboratoria met aparte 
ventilatie voor gespecialiseerde werkzaamheden, 
bijvoorbeeld onder ML1- of ML2-regime. In 

overleg met Köttermann, de leverancier van het 
meubilair en de zuurkasten, is gekozen voor fris 
wit meubilair met blauwe werkbladen wat –ook 
in de grote ruimte– zorgt voor een rustig, even-
wichtig beeld.”
Het rustgevende meubilair steekt mooi af tegen 
andere elementen, die de industriële sfeer van 
het voormalige hoogoven-terrein uitdragen. 
Deze bewuste knipoog naar het verleden, die 
natuurlijk ook is ingegeven om praktische rede-
nen, is het best zichtbaar in de plafonds, die met 
120 cm techniek in iedere verdieping relatief 
hoog zijn. Die hoogte wordt nog eens versterkt 
doordat de plafonds open zijn; de techniek is dus 
altijd zichtbaar. Naast de industriële uitstraling 
komt dit de flexibiliteit ten goede. “We kunnen 
relatief gemakkelijk veranderingen doorvoeren. 
De dynamiek binnen het LCSB is zeer groot. Ieder 
jaar starten er wel twee, drie nieuwe projecten 
die weer specifieke eisen hebben aan de labora-
toriumruimtes. Zo hebben we op de tweede ver-
dieping in een groot deel van het laboratorium 

geen tafels laten plaatsen, omdat 
daar een zeer grote robotopstelling 
moet worden geplaatst. Dat was 
nog niet voorzien aan het begin van 
het project, maar door de flexibele 
opzet hebben we dit gemakkelijk 
kunnen aanpassen”, legt Rudy de 
Becker uit.
Wat ook opvalt zijn de hoge kastjes, 
waar je niet zo gemakkelijk bij kunt. 
Ook weer een bewuste keuze die 
te maken heeft met het realiseren 

De open plafonds zijn praktisch en geven de laboratoriumruimtes een industriële uitstraling.

Het rustgevende meubilair 
steekt mooi af tegen andere 
elementen, die de industri-
ele sfeer van het voormalige 
hoogoven-terrein uitdragen.
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van maximaal opslagvolume op een minimaal 
oppervlak. “Het idee is dat dat de producten die 
vaak worden gebruikt op een plank staan waar 
je gemakkelijk bij kunt. In de hoge kastjes staan 
spullen die je minder vaak gebruikt, zo maximaal 
één keer per dag.”

‘Open mind’
De grote, open laboratoriumruimtes geven ook 
blijk van de ‘open mind’, die de onderzoekscul-
tuur bij het LCSB karakteriseert en in het hele 
gebouw is terug te vinden. “Het is belangrijk 

dat er veel contact is tussen de verschillende 
onderzoeksgroepen. Dat bereik je niet door ze te 
laten werken in kleine, afgesloten ruimtes, maar 
wel door ze samen in dezelfde ruimtes te laten 
werken, zonder barrières. Om dat te stimuleren is 
er bijvoorbeeld op iedere verdieping een lounge 
gemaakt waar je wat kunt drinken. De routing is 
zodanig dat je door de lounge wordt geleid naar 
je werkplek, zodat je als het ware verplicht bent 
om andere mensen te ontmoeten, te spreken. En 
vanuit het trapportaal kijk je door de vele ramen 
zo de laboratoria in en zie je wat er gaande is. 

De fysieke openheid werkt wat dat 
betreft ook weer stimulerend voor 
de openheid van mind”, aldus Rudy 
de Becker.

I N F O R M ATI E

Köttermann
www.kottermann.com

LCSB
wwwen.uni.lu/lcsb

Rudy de Becker, coördinator planning en infrastructuur van het nieuwe onderzoekscentrum 

van het LCSB.

Ook bij de nieuwbouw van het LCSB heeft Köttermann consequent de kleur blauw voor de 

tafelbladen doorgevoerd, wat het geheel een rustige, prettig werkbare uitstraling geeft.

Een deel van het nog bewaarde industriële erfgoed is een blikvanger tussen de alsmaar 

groeiende contingent aan moderne kantoor- en onderzoeksgebouwen op de Belval Campus, 

het nieuwe onderkomen voor het grootste deel van de Universiteit van Luxembourg.

Naast de volledige werkplekinrichting heeft Köttermann ook gezorgd voor ondermeer de 

zuurkasten (Exploris), chemicaliënkasten en spoelunits.
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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

WATER TECHNOLOGIES
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CO2 incubator
De nieuwe MCO-
230AIC CO2 incubator 
van Panasonic levert 
uitstekende prestaties 
en maximaliseert met 
reproduceerbare re-
sultaten de celkweek 
effi ciëntie. Speciaal 
ontworpen voor een 
veilige en consistente 
teelt van succesvolle 
cellijnen, biedt deze 
incubator een hoog 
niveau van precisie, veiligheid en gebruiksgemak. Dit komt 
naar voren in de volgende eigenschappen:
• Vergrote capaciteit van 230 liter, met behoud van de-

zelfde footprint als zijn voorganger.
• Een nieuw full colour LCD touch screen.
• Grafi sche display.
• USB-poort voor het overzetten van gelogde data.
• Een dubbele IR CO2 sensor met autozero functie.
• Tot 99 gebruikers-ID’s.
• InCu saFe koperverrijkte roestvrijstalen binnenkant.
• Optionele Safe Cell UV-technologie met nieuwe UV-lamp 

met langere levensduur.
• Optionele H2O2-damp sterilisatiecyclus biedt een com-

plete, valideerbare ontsmetting binnen 3 uur.

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.biomedical.panasonic.eu

biomedical.nl@eu.panasonic.com

Waterbehandelingssystemen voor demiwatervoorziening
De Centra van Elga Labwater is 
ontworpen om de demiwatervoor-
ziening in een laboratorium, inclu-
sief de ringleiding betrouwbaar en 
gecontroleerd te laten functione-
ren. Ten opzichte van de traditi-
onele systemen onderscheidt de 
Centra zich door het compacte 
ontwerp, met daarin geïntegreerd 
een omgekeerd osmose mem-
braan, UV-lamp, fi lters, een voor-
raadtank met steriel beluchtings-
fi lter, 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 en een druk van 3 bar.
In de ontwerpfase is veel aandacht besteed 
aan de veiligheid en kwaliteitscontrole. Wan-
neer 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 fi lters of 
de UV–lamp vervangen moeten worden. De 
Centra is voorzien van een centraal desinfec-
tiesysteem, 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 aan alle 
GLP-richtlijnen. Voor een eventueel nood-
zakelijke validatie kan Veolia Water alle on-
dersteuning verlenen. De Centra kan worden 
geleverd in vijf verschillende modellen. De 
documentatie, met daarin een helder over-
zicht met alle specifi caties, is op te vragen bij 
Veolia Water.

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

info.nl@veolia.com

Process Analyzer
Door het verplaatsen van de analyses op het lab naar online in het product-
proces worden duidelijke voordelen behaald. Het verhoogt de productieop-
brengst, optimaliseert de proceseffi ciëntie, verbetert de stabiliteit van het 
proces en verhoogt daarmee de winstgevendheid.
De 2035 Process Analyzer is een geïntegreerde oplossing voor 24/7 online 
bewaking van kritische chemische parameters in industriële processen en 
afvalwaterstromen. Het nieuwe systeem is volledig modulair van opzet 
waardoor aangepaste confi guraties voor het bewaken van één of meerdere 
processtromen mogelijk zijn. Er zijn drie basisconfi guraties voor titrime-
trische, fotometrische en thermometrische metingen. Elk van deze versies 
kan worden gecombineerd met andere meettechnieken zoals pH en/of ge-
leidbaarheidsmetingen. Er is een strikte scheiding van het ‘natte’ gedeelte 
en de elektronica,wat zorgt voor een veilige werking in ruwe omgevingen. 
Het elektronicadeel is gehuisvest in een niet-corrosieve epoxy gecoat 
roestvrijstalen IP66 behuizing.
Door de modulaire architectuur van het ‘natte’ gedeelte is er een confi -
guratie mogelijk voor honderden applicaties, variërend van een simpele 
zuurbepaling tot ijzerbepalingen, peroxide- en watergehalte in de meest 
uiteenlopende vloeistoffen. Metrohm 
Applikon zorgt er voor dat de methode 
wordt afgestemd op de wensen van de 
afnemers. Metrohm Process Analytics 
biedt een ruime keuze aan monster 
pre-conditioneringssystemen, zoals 
koeling of verwarming, drukverlaging, 
ontgassing, fi ltratie, en meer. Hierdoor 
zijn er nog meer toepassingen die online 
uitgevoerd kunnen worden.

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

info@metrohm.nl
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GMP bereidingsapotheek Pharma Assist 
in Hoogeveen is officieel een apotheek, 
maar heeft meer weg van een farmaceu-
tisch bedrijf. Dat hangt samen met de 
specialisatie van het onder GMP-regime 
maken van bereidingen, en in dit geval 

hele speciale: aseptische en risicovolle. 
Wat nog wel aan de vertrouwde apotheek 
om de hoek doet denken is de klantge-
richtheid en betrokkenheid van de mede-
werkers, die uiterst nauwgezet de berei-
dingsprocedures volgen.

Plant Manager Lieke Verhoeven (links), Compounding Technician & Planner Vinita Jurriëns en Compunding Pharmacist Hannerieke Barkman.
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Pharma Assist ontzorgt volledig met
aseptische en risicovolle bereidingen

H
et was voor Vinita Jurriëns wel even 
wennen, toen ze als apothekersas-
sistente de overstap maakte van een 
reguliere apotheek naar Pharma Assist, 

en in twee maanden tijd werd klaargestoomd tot 
Compounding Technician en later ook tot Plan-
ner. “Je moet je heel veel routines eigen maken 
waarbij je in het begin denkt dat je ze nooit 
onder de knie krijgt. Alleen al het aantrekken 
van de speciale kleding –welke stukjes kleding je 
daarbij wel mag aanraken en welke niet– gaf de 
nodige hoofdbrekens. En ook het bijna continu 
schoonmaken van de materialen waar je mee 
werkt, de veiligheidswerkbank, je handschoenen, 
overal moest je in het begin over nadenken: nu 
moet ik dit doen, nu dit. Maar op een bepaald 
moment gaat dat allemaal vanzelf; heb je die 
routine onder de knie, kost het minder energie en 
kun je je volledig concentreren op het maken van 
de bereidingen”, vertelt ze.
Alle werkzaamheden staan in het teken van zo 
schoon mogelijk werken, wat betekent dat niet 
alleen de materialen vrij moeten zijn van micro-
organismen en andere deeltjes, maar ook de kans 
op besmetting vanuit de medewerkers zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen. Op basis van 
de vereiste cleanroomklasse –in dit geval volgens 
de GMP-classifi catie A/B, C of D– moet ook de 
kleding worden aangepast. “Voor het werken in 
klasse D trekken we al speciale cleanroomkleding 
aan, zetten we een haarmasker op, wassen gron-
dig de handen en trekken klompen aan. Moet je 
werken in klasse B –waar het maximaal aantal 
toegestane levende micro-organismen in de lucht 

met 10 per kubieke meter een factor 20 lager is 
dan in D en voor deeltjes 1.000 x lagere waardes 
gelden– dan moet je eerst door twee sluizen, 
die klasse D/C en C/B zijn. In deze sluizen doe je 
extra kleding over je cleanroonkleding aan, zet 
je een hoofdkap op, doe je een mondkap voor en 
trek je weer andere klompen aan. Om vervolgens 
de ruimte voor klasse B binnen te gaan, doe je ➞

laarzen over je klompen aan en trek 
je handschoenen aan. Helemaal 
apart wordt het als je risicovolle 
bereidingen moet maken. Dan trek 
je nog een extra schort en slofjes 
aan, zet een mondmasker en bril op. 
En dan heb je je thuis ook al voor-
bereid, want make-up, lange nagels 

Pharma Assist en Fagron
GMP bereidingsapotheek Pharma Assist is in 2006 opgericht door een ziekenhuis- en 
een openbare apotheker. Sinds vier jaar is het bedrijf onderdeel van Fagron, een 
Nederlands beursgenoteerd Research & Development Scientific Specialty Pharma 
Company met hoofdkantoor in Rotterdam. Wereldwijd is Fagron marktleider in spe-
cialistische farmaceutische zorg, met meer dan 300 (ziekenhuis)apothekers en 45 on-
derzoekers in onder andere Noord Amerika, Zuid Amerika en Europa. Het speerpunt 
is optimaliseren en innoveren van farmaceutische therapie. Naast het leveren van 
grondstoffen, apparatuur en andere benodigdheden aan apotheken die zelf bereiden 
biedt Fagron innovatieve concepten en oplossingen. Daarbij biedt Fagron apotheken 
ook de mogelijkheid het bereidingsproces volledig uit te besteden. Door de samen-
werking met verschillende bereidingsapotheken met elk een eigen expertise kan 
Fagron een totaalassortiment van bereidingen bieden, van crèmes en zalven tot ste-
riele voorraadproducten en op maat gemaakte aseptische bereidingen of bereidingen 
met risicovolle stoffen. 
Pharma Assist, met 40 medewerkers (ongeveer 35 fte), is een voorbeeld van een 
gespecialiseerd bedrijf met als specialisatiegebied aseptische en risicovolle ad hoc 
bereidingen voor de individuele patiënt. Denk daarbij aan morfine-cassettes, anti-
biotica-infusen en capsules met risicovolle stoffen, zoals hormonen en oncolytica. 
Het aantal apotheken dat bij Pharma Assist bereidingen afneemt stijgt. Niet alleen 
openbare apotheken, ook ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken uit het 
hele land zijn klant.

LV27_Art_SalmEnKioo-Pharma.indd   63 23-09-15   16:58



64

en sieraden zijn uit den boze. Dat leidt wel eens 
tot grappige situaties op bedrijfsfeesten waar 
collega’s er heel anders uitzien, omdat ze dan wel 
make-up op hebben”, lacht Vinita.

Schoon werken
Net als het kleden zit ook de rest van het werk 
vol routines en procedures, inherent aan het 
werken onder GMP-regime. “’Een voorbeeld 
hiervan is schoon werken. De materialen waar 
je mee werkt, zoals infuuszakken, spuiten, cas-
settes en natuurlijk de geneesmiddelen, worden 
in de voorbereidingsruimte per bereiding in een 
bak gezet, die je via een aparte sluis vanuit de 
cleanroom kunt pakken. De verpakkingen van de 
steriel verpakte materialen en de bak zijn dan al 
grondig schoongemaakt, maar voordat je er in 
de cleanroom mee aan de slag gaat, doe je dat 
nog een keer. En ook tijdens het werken maak 
je regelmatig je handschoenen en het werkvlak 
schoon om contaminatie te voorkomen. Sowieso 
kun je pas met een nieuwe bereiding beginnen 
als al het materiaal van de vorige opdracht is op-
geruimd en de LAF kast of veiligheidswerkbank 
helemaal schoon is gemaakt.”
De omgeving in de cleanroom wordt continu 
gemonitord om te controleren of de bereidings-
ruimten voldoen aan de gestelde eisen. Naast 
temperatuur wordt het aantal deeltjes gemoni-
tord, zowel in de door Salm en Kipp geleverde 
Berner Flowsafe B- MaxPro3 microbiologische 
veiligheidskasten als in de werkruimte. Die deel-
tjesmeting is ook om te controleren of de flow in 
de kast goed is. Samen met de druk, die continu 
wordt gemonitord, geeft dat een goed beeld 
van de werkomstandigheden die per bereiding 
kunnen verschillen. Als je werkt in een ruimte 
met risicovolle stoffen, wil je niet dat die uit de 
ruimte kunnen verdwijnen, dus is er onderdruk. 
In de steriele ruimtes is er juist overdruk om 
de eventuele besmette lucht buiten te houden. 
Tenslotte vind er microbiologische monitoring 
plaats. Tijdens de bereidingen staat er een sedi-
mentatieplaatje in het werkveld en de bereidende 
assistenten maken drie keer per dag contactaf-
drukken van de vingertoppen (met handschoenen 
aan uiteraard) en het werkvlak op een voedings-
bodem. Deze voedingsbodems worden in een 

broedstoof geplaatst, waarna eventuele groei 
van bacteriën kan worden gesignaleerd.

Gestructureerd
Om tijdens het maken van de bereidingen de 
kans op verwisseling te minimaliseren moet een 
bereiding altijd helemaal worden afgemaakt, 
voor aan een volgende kan worden begonnen. 
“Voor je kan beginnen met een volgende berei-
ding moet je zeker weten dat alles van de vorige 
bereiding is opgeruimd en dat er is schoon-
gemaakt. Als er bijvoorbeeld bij bereiden een 
spuitje van een vorige bereiding is blijven liggen, 
zou het kunnen dat deze bij een andere bereiding 
van spuitjes wordt meegenomen en dus uitein-
delijk een verkeerd etiket krijgt met mogelijk een 
andere sterkte of zelfs stofnaam erop. Het is heel 
belangrijk alles te doen om dat te voorkomen. 
Omdat de bereidingen die we maken slechts voor 
één of enkele patiënten zijn, hebben we vaak te 
maken met kleine chargegroottes, en heel veel 
verschillende producten die achter elkaar worden 
bereid”, vertelt Vinita Jurriëns.
Het werkprincipe van ‘Site&Line Clearance 
wordt ook toegepast door de medewerkers van 
de inpakafdeling in cleanroomklasse D, die per 
bak de gerede bereidingen uit een sluis halen. 
Bij de inpak vindt nog een visuele check plaats, 
of bijvoorbeeld de infusie-oplossingen helder en 
vrij van deeltjes zijn en de spuitjes tot het juiste 
niveau zijn uitgevuld. Is dat goed, dan worden 

de bereidingen van –uiteraard 
nogmaals gecontroleerde– etiketten 
voorzien en verpakt in een omver-
pakking.”
Dezelfde zorgvuldigheid zie je in het 
voortraject vanaf orderverwerking 
tot aan het vullen van de bakken 
met de benodigde materialen. Com-
pounding Pharmacist Hannerieke 
Barkman, één van de vier apothe-
kers bij Pharma Assist, licht dit deel 
van het proces toe dat begint in 
het magazijn waar alle goederen 
binnenkomen, van grondstoffen 
tot infuuszakken. “Alles wordt in 
quarantaine geplaatst, totdat het is 
vrijgegeven door de kwaliteitsafde-
ling. Die controleren of de juiste 
bestelling is binnengekomen en of 
die voldoet aan de eisen. Grondstof-
fen worden voor analyse opgestuurd 
naar een extern laboratorium. Voor 
geregistreerde geneesmiddelen is 
dat niet nodig; daar volstaat een 
check van het etiket. Als inkomende 
goederen zijn goedgekeurd, worden 
ze in het magazijn gezet, waar ze 
gepakt kunnen worden voor de 
bereidingen.”
Dat gebeurt pas als de order voor 
een bereiding is omgezet in een 

Risicovolle aseptische bereidingen vinden plaats in door Salm en Kipp geleverde Berner Flowsafe B- MaxPro3 microbio-

logische veiligheidskasten die zijn uitgerust met een 3-filter systeem voor maximale bescherming. De kasten zijn klasse A 

gekwalificeerd en staan in klasse B ruimtes.
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goedgekeurd bereidingsprotocol. Dat proces 
speelt zich grotendeels af in de ‘cockpit’, het 
kloppend hart van het bedrijf, waar een apo-
theker samen met de regie-assistentes de order 
beoordeelt en verwerkt. In veel gevallen zal het 
gaan om een aanvraag van een bekende berei-
ding. Die kan relatief snel het systeem in: elke 
bereiding heeft een eigen bereidingsprotocol, 
dat wordt ingevuld door de regie-assistent, die 
ook de etiketten print. Daarna gaat het naar de 
dag-apotheker die het recept, de aanvraag en 
eventuele correspondentie nogmaals controleert 
en bij akkoord het protocol voor de bereiding 
vrijgeeft. De dag-apotheker is een functie die per 
toerbeurt wordt ingevuld door de apothekers. 
Hierbij ben je die dag verantwoordelijk voor de 
productie en ben je zowel intern als extern (art-
sen, apothekers) het aanspreekpunt voor vragen 
en problemen.
Dat niets aan het toeval wordt overgelaten blijkt 
aan de finale vrijgifte van het gerede product. Dit 
gebeurt niet door de dag-apotheker, maar door 
een andere apotheker die met onafhankelijke 
blik de complete documentatie doorneemt. Dat 
zijn dan –naast het bereidingsprotocol– ook een 
aantal checklists waarop iedere betrokkene in het 
werkproces van een bepaalde bereiding parafeert 
voor wat er allemaal is gedaan.

Klantgericht
Alle orders die binnenkomen worden in de 
regel de volgende dag bereid en zijn de dag er 
na bij de klant. Uitzonderingen hierop vormen 
nieuwe bereidingen, waarbij er vaak nog veel 
moet worden uitgezocht en/of niet aanwezige 
grondstoffen moeten worden besteld. Ook kan 
het proces versneld plaats vinden in geval van 
spoed. “Een enkele keer komt het voor dat je een 
nieuwe bereiding hebt die ook nog eens spoed 
heeft. Dan ben je soms wel de hele dag bezig om 
alles te regelen voor één bereiding. Daar gaan 
we voor, omdat we hier allemaal weten waarom 
we het uiteindelijk doen: een patiënt die zorg 
nodig heeft. Dat betekent ook dat –hoe druk we 
het ook hebben– de zorgvuldigheid altijd voorop 
blijft staan. We werken liever een uurtje langer 
door dan dat we de boel afraffelen”, aldus Han-
nerieke Barkman.

De klantgerichtheid komt ook naar voren in het 
ontzorgen van de klant. Gevestigd apotheker Lie-
ke Verhoeven, plant manager bij Pharma Assist, 
legt uit: “Veel medicatie moet gedurende langere 
periodes worden verstrekt. De houdbaarheid van 
de aseptische bereidingen die we hier maken is 
echter beperkt. Derhalve maken we schema’s 
voor grotere orders, waarbij de klant precies 
weet wat er wanneer komt, en dus niet iedere 
keer een aparte bestelling hoeft te plaatsen.”
Pharma Assist profileert zich hierbij steeds 
meer als expertisecentrum, onder andere op 
het gebied van houdbaarheid. “Klanten zijn 
vaak gebaat bij een langere houdbaarheid. Door 
hiernaar onderzoek te doen kunnen wij daarin 
adviseren. Ook kunnen we samen met de klant 
producten ontwikkelen en optimaliseren zodat 
deze beter aansluiten bij de behoefte die er is in 
de apotheek/of bij de klant. Zoals kant-en-klare 
spuitjes, waardoor het werken op bijvoorbeeld 
een operatiekamer wordt vergemakkelijkt. Een 
ander voorbeeld is de mantelzorg. Ouders die 
thuis hun kind oraal cytostatica willen toedienen 
zijn niet gebaat bij een flesje dat ze iedere dag 
moeten openen om daar een spuitje voor een 
sonde mee te vullen. Naast dat dit een risico 
oplevert voor de verzorgers, geeft dit tevens 
risico op medicatiefouten. Wij maken hier onder 
de juiste condities kant-en-klare spuitjes die ze 
zelf zonder risico kunnen toedienen”, aldus Lieke 
Verhoeven.

Afwisselende routine
Met in je achterhoofd de patiënt is 
het maken van de bereidingen voor 
Vinita Jurriëns en haar collega’s 
niet alleen dankbaar werk, maar 
ook heel afwisselend. “We maken 
veel verschillende soorten bereidin-
gen, dus je bent altijd wel met iets 
nieuws bezig. Je hebt zelf ook de 
vrijheid om –afgezien van spoed- en 
vries-producten– af te wisselen. 
Dus nadat je morfine-cassettes hebt 
gevuld met infuuszakken aan de slag 
te gaan. En je kunt ook werk met 
elkaar afstemmen. Grote bereidin-
gen als het vullen van veel injec-
tiespuiten doe je met z’n tweeën. 
Sowieso is het hier teamwork. We 
gaan samen naar binnen en samen 
naar buiten. En als je aan het einde 
van de dag wat eerder klaar bent, 
help je de anderen.”

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Fagron/Pharma Assist
www.fagron.nl

Deze aseptische bereiding van een injectiespuit vindt ook plaats onder klasse B-regime.

LV27_Art_SalmEnKioo-Pharma.indd   65 23-09-15   16:58



66 OLIE-ANALYSE

Systematische analyse van
smeerolie en koelwater
voorkomt schade aan motoren

Het S·O·S Laboratorium van Pon Power in Papendrecht houdt door de 
analyse van smeerolie- en koelwatermonsters de toestand van Cater-
pillar motoren in de gaten. Met het Systematische Onderzoek Smeerolie 
wordt ongeplande stilstand van de motoren voorkomen en is het mogelijk 
om op een verantwoorde manier langer door te draaien tot groot onder-
houd. Het laboratorium is door verregaande automatisering en de introduc-
tie van nieuwe methoden inmiddels ook zelf een geoliede machine.

G
roen, geel of rood. Dat zijn de on-
derhoudsindicatoren die het S·O·S 
Laboratorium van Pon Power levert 
na analyse van een smeerolie- en 

koelwatermonster dat om een afgesproken aantal 
bedrijfsuren van een scheepsmotor wordt geno-
men. “Groen betekent –uiteraard– alles is goed, 
de waarden liggen binnen de specificaties; neem 
over het afgesproken aantal bedrijfsuren weer 
een volgend monster. Bij rood is het echt mis: 
zet direct de motor uit, neem contact op met 
onze serviceplanning en een servicemonteur is 
zo snel als mogelijk ter plaatse om het probleem 
te verhelpen. Geel is een grijs gebied. Het kan 
zijn dat de waarde van één van de parameters 1 
ppm boven of onder een grens ligt. Op zich is er 
dan nog niets aan de hand, maar het kan wel het 
begin van een trend zijn, dus in de gaten houden 
wat er verder gebeurt. Geel kan ook betekenen 
dat de trend zich al verder heeft ontwikkeld, en 
richting rood gaat. Dan is het wel zaak om pas-

sende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld het 
vernieuwen van de smeerolie of het bezoek van 
een servicemonteur in te plannen”, vertelt Edwin 
Heijnen, coördinator van het S·O·S Laboratorium 
in Papendrecht.
Het laboratorium vind je nauwelijks terug op het 
grote complex van Caterpillar-dealer Pon Power 
aan de Ketelweg waar voor de Nederlandse 
markt de Cat motoren klantspecifiek gemaakt 
worden en gereviseerd. Maar het belang van het 
laboratorium is des te groter. Iets wat Caterpillar 
zelf ook onderkent. Het bedrijf heeft wereldwijd 
in haar eigen vestigingen soortgelijke laboratoria 
in gebruik en is bezig om al die laboratoria –ook 
die van dealers– te standaardiseren. Dit houdt 
in dat ze een zelfde pakket aan analyses hebben 
met gelijkwaardige apparatuur met een gelijk-
waardige kwaliteitssysteem en een LIMS, dat 
ook voor klanten toegankelijk is om online hun 
gegevens te kunnen inkijken. Halverwege dit jaar 
heeft Caterpillar voor deze eigen-certificering 

ook het S·O·S-lab van Pon Power 
aan een audit onderworpen. Pon 
Power is met vlag en wimpel voor 
deze audit geslaagd!

Systematisch
S·O·S staat –vrij vertaald van de 
Engelse pendant ‘scheduled oil 
sampling’– voor systematisch on-
derzoek aan smeerolie. De fysische 
en chemische eigenschappen van 
de smeerolie geven een uitstekende 
diagnose van de toestand van de 
motor. Zo kan de aanwezigheid 
van metalen als ijzer, chroom of 
aluminium duiden op slijtage of 
een gebroken zuigerveer en geven 
verhoogde concentraties van lood 
of aluminium blijk van een ver-
slechtering van de lagers. “Onze 
kracht is dat we de analysegege-
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vens kunnen combineren met onze 
kennis van de motoren. We weten 
vanuit Caterpillar precies wat een 
bepaald type motor mag hebben 
en kunnen dus motorspecifiek een 
heel gericht advies geven: als deze 
waarde stijgt, let dan hier en hier 
op. Natuurlijk kan je je monsters 
ook laten analyseren door commer-
ciële laboratoria of de labs van de 
olieleveranciers, maar daar krijg je 
in het rapport alleen maar data over 
de olie. Zie je 300 ppm koper staan, 
en je vraagt wat je daarmee aan 
moet, dan verwijzen ze je door naar 
de motorenfabrikant!”, legt Edwin 
Heijnen uit.

Preventief onderhoud
Door gebruik te maken van de 
S·O·S-service gaat voor de klant de 

beschikbaarheid van de machines omhoog, door-
dat je preventieve acties kunt ondernemen en 
grotere schades kunt voorkomen. “Als de waar-
den ook maar iets afwijken van de grenswaarden, 
dus als de indicator geel is, krijgt onze afdeling 
‘technical support’ automatisch het analyserap-
port onder ogen. Daar zitten de techneuten, die 
meer van de motor afweten, en die geven ver-
volgens een advies naar de klant. Dat advies kan 
bijvoorbeeld zijn om de olie te vervangen, klep-
pen te stellen of injectors na te kijken. Ook kan 
worden voorgesteld om een afspraak te maken 
voor nadere inspectie door één van onze technici. 
Uiteindelijk zijn het allemaal aanbevelingen voor 
de klant (die is eigenaar en blijft verantwoorde-
lijk voor zijn eigen motor), dus je kunt ze –met 
uitzondering van garantieperiodes– nergens toe 
verplichten. De klant ziet echter wel degelijk de 
meerwaarde van deze service in. We zien dan ook 
steeds meer dat na het aflopen van de garantie-
periode het serviceprogramma wordt gecontinu-

eerd. En vlak ook de verzekeringsmaatschappijen 
niet uit. Die willen bij schades zien hoe het met 
de olie-analyses is gegaan. Als je dan een aantal 
rode rapporten hebt gehad en je hebt geen actie 

De robot neemt het hele monstervoorbereidings- en verde-

lingstraject voor zijn rekening.

Edwin Heijnen bij de 

Metrohm titratie-opstelling 

voor de analyse van koelwa-

ter op pH, geleidbaarheid, 

kleur, glycol- en nitrietge-

halte.

➞
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ondernomen, dan sta je minder sterk.”
Het analyserapport zal nooit een inspectie van 
een monteur vervangen, maar kan het werk van 
die monteur wel een stuk efficiënter maken. Ze 
kunnen namelijk gerichter zoeken. Zit er bijvoor-
beeld veel koper in de olie, dan kan het zijn dat 
de oliekoeler een probleem heeft, dus daar ga 
je dan eerst kijken. Of de combinatie van veel 
silicium en veel aluminium: dat hoeft niet eens 
uit de motor te komen, maar kan ook het gevolg 
zijn van slecht werkende luchtfilters. Omdat er 
vaak veel arbeidskosten zitten in diagnostisch 
onderzoek, is die efficiency ook gunstig voor de 
gebruiker.

Alles analyseren
Efficiency is ook de rode draad in het laborato-
rium, waar vier analisten jaarlijks zo’n 40.000 
monsters analyseren. “Dat hebben we bereikt 
door in een lean project de monsterstroom te 
analyseren. Waar we aanvankelijk de monsters 
uitsorteerden om alleen de aangevraagde ana-
lyses te doen, bleek het veel sneller als je voor 
elk monster dezelfde analyses doet en dan bij 
voorkeur in één grote monstervoorbereidingsrun. 
Dat bleek zoveel efficiënter dat het ruimschoots 
opweegt tegen de kosten voor de extra analyses. 
Bovendien zijn we mede hierdoor in staat om 
voor bijna alle monsters te voldoen aan de eis 
van Caterpillar om binnen 24 uur na registratie 
van het monster het rapport digitaal in onze 

op afstand benaderbare LIMS voor de klant 
beschikbaar te hebben. Die wordt ook nog eens 
uitgebreider geïnformeerd omdat we standaard 
alle analyses uitvoeren”, vertelt Edwin Heijnen.
Een robotsysteem neemt de hele monstervoorbe-
reiding en -verdeling voor zijn rekening en levert 
de monsters in geschikte buizen voor onder meer 
de GC-, ICP-, FT-IR en titratie-instrumenten. “Een 
prima apparaat dat het altijd doet. Ik heb andere 
laboratoria gezien waar het werk van de robot 
door twee, drie mensen werd gedaan. Enige 
nadeel is dat de robot tot in details is afgestemd 
op de huidige set analyses. Als je andere analyses 
wilt gaan doen, met andere formaat buisjes, 
moet je die hele robot gaan ombouwen. Wat 
dat betreft is de robot zo flexibel als gewapend 
beton! En ook moet je bij ons niet komen met de 
vraag om even één monster tussendoor te doen; 
dat is heel onhandig en kost relatief veel tijd.”

Titreren
Niet dat de starheid van de robot een beletsel 
is voor Edwin Heijnen om innovaties door te 
voeren. Eén van de meest aansprekende is die bij 
de Metrohm titratie-opstelling rond de 794 Basic 
Titrino en de 789 Robotic Sample Processor voor 
de analyse van koelwater op parameters als pH, 
geleidbaarheid, kleur, glycol- en nitrietgehalte. 
“Caterpillar stelt dat 80 % van de motorproble-
men ontstaat door een defect of slecht werkend 
koelwatersysteem, dus testen van het koelwater 

moet je natuurlijk ook doen. De 
kleurmeting heeft ons voor de nodi-
ge uitdagingen gesteld. In koelwater 
zit een kleurindicator voor de pH-
waarde. Het aflezen daarvan mag op 
het zicht. Maar als je bedenkt dat 
mijn ogen niet erg goed zijn, één 
van de analisten kleurenblind is en 
de twee anderen er samen ook niet 
altijd uitkwamen, moesten we een 
alternatief verzinnen, en dan graag 
een geautomatiseerde oplossing. 
Vanuit een vuistdikke ASTM-norm 
voor kleuren meten heeft Metrohm 
voor ons alle relevante formules in 
de tiamo software gezet, zodat we 
nu met een UV/Vis meter de kleur 
kunnen bepalen. Hierbij vertelt de 
software ons op basis van de geme-
ten golflengte welke kleur het is. 
Dat doet hij zo goed, dat er alleen 
al voor wit vijftien gradaties zijn. 
Een beetje te veel van het goede, 
dus hebben we in de LIMS een break 
ingebouwd: alle vijftien witten zijn 
wit.”
Een zuurkast verderop is nog een ti-
tratie-opstelling te vinden, ook weer 
rond een 794 Basic Titrino, maar nu 
voor de analyse van TBN (‘total base 
number’) in smeerolie. “TBN heeft 

Jaarlijks worden bij Pon Power in Papendrecht meer dan duizend klantspecifieke motoren/generatorsets opgebouwd voor met name de maritieme markt.
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te maken met een additievenpakket dat in de olie 
zit om de verzuring ervan door de vorming van 
onder andere zwavelzuur tegen te gaan. Je kunt 
het zien als een blok, waar tijdens het gebruik 
iedere keer wat van wordt afgeschraapt om die 
zuurvorming tegen te gaan. Je meet met TBN als 
het ware de grootte van dat blok. Als dat op een 
zeker moment te klein is, heeft het niet meer de 
capaciteit om de zuurvorming tegen te gaan en 
moet je de olie vervangen.”

Anticiperen
Ook ontwikkelingen in de samenstelling van 
de smeerolie nopen Caterpillar en de S·O·S-
laboratoria om methoden te veranderen. Zo is 
voor de FT-IR analyse de un-subtracted methode 
ontwikkeld als alternatief voor differentiële FT-
IR. “De klassieke, in een NEN-norm vastgelegde 
methode, is dat je met FT-IR een plaatje opneemt 
van de schone olie, de referentie. Daarna maak je 
een plaatje van de gebruikte olie; die leg je over 
elkaar heen en dan laat je door de software de 
verschillen bepalen. Dat is een hele nauwkeurige 
methode, maar heeft als nadeel dat je precies 
moet weten welke olie de klant gebruikt. En 

dat is het probleem: Vaak weten we niet welke 
olie de klant gebruikt, omdat ze dat niet altijd 
doorgeven en dan is deze methode onbetrouw-
baar. Met un-subtracted FT-IR kijk je veel meer 
naar het oppervlakte van de pieken op dezelfde 
golfgetallen, dus kan je betrouwbare uitspraken 
doen over zaken als oxidatie en sulfatatie zonder 
dat je hoeft te weten welke olie het is.”
Ook de analyse voor brandstofverdunning is 
helemaal omgegooid, van vlampunt- naar GC-
analyse. “Omdat oliemaatschappijen steeds vaker 
vluchtige oplosmiddelen gebruiken om de addi-
tieven in de smeerolie op te lossen, is de analyse 
met het vlampuntapparaat minder betrouwbaar 
geworden. Indien er in de smeerolie relatief ge-
zien een hoge concentratie oplosmiddel gebruikt 
is, heeft dit een negatief effect op de brandstof-
verdunningsanalyse. Met GC analyseer je alleen 
de brandstof die in smeerolie zit en heb je geen 
last van andere componenten in de smeerolie.”

Op tijd
Omdat de GC-analyse met een autosampler ook 
beter past in het automatiseringsplaatje was 
het voor Edwin Heijnen ook gemakkelijker om 

de brandstofverdunning op alle 
monsters uit te voeren. Een must 
voor schepen die langere tijd op zee 
verblijven: “Een indicator voor het 
uitvoeren van een brandstofanalyse 
was altijd het dalen van de visco-
siteit met twee Cst punten ten op-
zichte van de vorige meting. Als die 
daling kleiner is, kan het gebeuren 
dat in het volgende tijdsinterval de 
effecten zich opstapelen, injectors 
gaan lekken en je te laat bent. Door 
standaard te analyseren op brand-
stofverdunning detecteer je eerder 
dat er iets niet goed gaat; ben je de 
trend voor.”

I N F O R M ATI E

Metrohm Applikon
www.metrohm-applikon.com

Pon Power
www.pon-cat.com/power/nl

Titratie-opstelling voor de 

analyse van TBN (‘total base 

number’) in smeerolie.

LV27_Art_Metrohm-Pon.indd   69 23-09-15   16:05



zzzz

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

De bedrijven binnen de divisie produceren en leveren laboratorium-
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homogenisering, voor warmtebehandeling (fysisch en materiaal stress testen), 
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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 beschik-
ken over alle benodigde data is daarbij essenti-
eel. Dit is mogelijk met de innovatieve CryoFill 
vulautomaat en de nieuwste PLC schakelkast 
met Modbus-verbinding. Deze confi guratie 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 in-
terventie 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 aan-
sluiting via de PLC-cryobankregeling, 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 be-
diening 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 opslagva-
ten. Daardoor is het mogelijk bestaande biologi-
sche opslagvaten te moderniseren tegen relatief 
lage kosten.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Uitbreiding Salm en Kipp 
private label lijn
In oktober 2014, precies 116 jaar na haar 
oprichting, lanceerde Salm en Kipp onder 
eigen naam een productlijn van laboratorium-
apparatuur: Salm en Kipp private label. Het 
assortiment bestaat uit apparatuur die dage-
lijks op vrijwel ieder lab wordt gebuikt. Goede 
specifi caties, betrouwbaarheid en eenvoudige 
bediening zijn de pijlers onder het private label 
assortiment. Daarbij is voor een scherpe prijs-
stelling gekozen. De eigen productlijn van Salm en Kipp bestond tot nu toe 
uit magneetroerders met en zonder verwarming, bovenroerder, microcen-
trifuge voor 1,5 ml vaatjes en PCR-strips, vortexmenger, rollenbank voor 
bloed- of kweekbuizen en een rotatieverdamper.
Gezien het succes van deze producten gaat Salm en Kipp het private label 
assortiment uitbreiden met vijf laboratoriumapparaten: een magneet-
roerder met verwarming tot 550 °C, een schudder met heen-en-weer 
beweging, een schudder met ronddraaiende beweging, een over-de-kop 
buizenmenger en een microtiterplaat schudder. Deze nieuwe producten zijn 
per direct beschikbaar.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Lyseren binnen vijf seconden
MP Bio introduceert de Super FastPrep-1, het eerste mo-
biele 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 compacte, 
lichtgewicht 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 mon-
sters van verschillende bronnen zoals bacteriën, gisten, 
schimmels, botanische monsters (inclusief zaden), insec-
ten, zoogdieren, weefsels (bot, huid, hersenen, tumor) en 
gekweekte cellen.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com
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Nieuwe ISO norm Medische Laboratoria:
‘Vaarwel CCKL; welkom ISO15189 + C11’

Menig medisch laboratorium in Nederland zal in rep en roer zijn vanwege 
de introductie van de nieuwe ISO norm, die de CCKL accreditatie gaat 
vervangen. Uiterlijk 2019 moeten alle medische laboratoria geaccrediteerd 
zijn volgens de norm NEN-EN-ISO 15189+C11:2015. Als ze tenminste de 
uitgevoerde diagnostische bepalingen vergoed willen krijgen van de betref-
fende instanties.

O
fschoon 2019 nog ver weg lijkt, is het raadzaam 
om op tijd met de introductie van ISO15189 te 
beginnen. Het is zeker niet zo dat wanneer er al een 
CCKL-accreditatie is, de overstap naar ISO15189 

een kwestie is van het aanpassen van een paar procedures. Er 
zijn veel verschillen tussen de twee normen. Vooral de verant-
woordelijkheden voor het management van de laboratoria zijn 
behoorlijk aangescherpt en moeten goed worden vastgelegd 
en opgevolgd.

Internationaal
Waar de CCKL norm nog een nationale norm was, is ISO15189 
een internationale norm. De CCKL  was een op zichzelf staande 
norm, die niet met andere gangbare normeringen is te verge-
lijken. Dit in tegenstelling tot ISO15189, waarvan de basis ligt 
in ISO9001. Deze norm heeft gedetailleerde technische eisen, 
die specifiek zijn voor de medische wereld.
De beoordeling van de CCKL is in handen van de Raad van 
Accreditatie, de enige accrediterende instantie in Nederland. 
De komende jaren zullen de accreditaties van CCKL gefaseerd 
overgaan op de Europese norm ISO 15189. De medische 
laboratoria krijgen daarmee een accreditatie die ook internati-
onale reikwijdte heeft, meer in lijn is met internationale eisen.

Strengere eisen
Op het gebied van testresultaten worden de eisen ook 
behoorlijk opgeschroefd. Ze gaan namelijk in de richting van 
de eisen zoals ze gesteld worden aan test- en kalibratiela-
boratoria (ISO17025). Zo zijn er strengere eisen gesteld aan 
onderhoud en kalibraties van de gebruikte test- en meetappa-
ratuur. Er moet bijvoorbeeld aangetoond kunnen worden dat 
er preventief onderhoud wordt uitgevoerd, minimaal op het 
niveau wat door de fabrikant is geadviseerd.
Onder het CCKL-regime was dit alles vrijblijvender. Veel 

onderhoud kon gewoon door de gebruiker worden gedaan, 
waarbij de controle in niet alle gevallen optimaal was. Het 
is nu van belang om middels een uitgebalanceerd onder-
houdsregime een continue betrouwbaarheid van de kritische 
meetapparatuur te kunnen garanderen. In het kort komt het 
hier op neer: de kans dat een kritisch (meet)instrument foute 
uitslagen afgeeft door onvoldoende of onjuist onderhoud 
moet praktisch uitgesloten zijn.

Gevalideerde kalibraties
De eisen aan kalibraties zijn ook aangescherpt. Zo moeten 
kalibraties aantoonbaar metrologisch traceerbaar worden 
uitgevoerd. Binnen CCKL volstond het om binnen het eigen 
laboratorium met beperkte middelen een aantal metingen 
uit te voeren volgens een zelf opgestelde procedure. Binnen 
ISO15189 moeten kalibraties met een gevalideerde methode 
worden uitgevoerd en met gevalideerde meetinstrumenten 
die op hun beurt weer metrologisch gekalibreerd zijn. Alleen 
op die manier zijn de verkregen meetwaarden te herleiden 
naar (inter)nationale standaarden.
De metrologische herleidbaarheid kan het eenvoudigste 
worden aangetoond middels certificaten die zijn voorzien van 
een accreditatiemerk (zoals RVA en/of ILAC). Een dergelijk 
certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door geaccredi-
teerde kalibratielaboratoria.

Verificaties
Naast de kalibraties moeten er ook op gezette tijden veri-
ficaties plaatsvinden van de (meet)apparatuur. Dit kan met 
eenvoudigere middelen binnen het laboratorium worden 
uitgevoerd en dient ervoor om een plotselinge verandering 
van prestaties te herkennen en daarmee onjuiste uitslagen 
te voorkomen. Om diezelfde reden moet een instrument dat 
buiten het directe beheer van het laboratorium is verplaatst, 
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voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen, eerst getest 
worden om aan te tonen dat de prestaties van het instrument 
nog steeds aan de eisen voldoen. Vaak is dit niet zo moeilijk 
als het lijkt. Een test kan bijvoorbeeld bestaan uit het testen 
van enkele (interne) standaarden of het vergelijken van uitsla-
gen met een vergelijkbaar instrument waarvan de prestaties 
gegarandeerd zijn.

Rondzendingen
In het kort komt het erop neer dat alle laboratoriumappara-
tuur continu aantoonbaar betrouwbare uitslagen moet kunnen 
produceren en prestaties moet kunnen leveren. Dit moet ook 
weer regelmatig worden aangetoond door het meedoen aan 
Inter Laboratorium Comparisons (rondzendingen). De verkre-

gen meetwaarden binnen een ILC zullen ook meer in detail 
worden bekeken tijdens de audit. 

Advies
De leverancier van uw laboratoriumapparatuur en dienst-
verleners die onderhoud en kalibraties aan die apparatuur 
kunnen uitvoeren, kunnen u adviseren in het opstellen van uw 
procedures.

Ed Hajema, MLH Service Manager, Gilson International

I N F O R M ATI E

Gilson International
www.gilson.com
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 Vraag nu

naar een       

gratis demo!

Schakel nu over naar   
Metrohm en bespaar –
gegarandeerd!

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

monstervoorbereiding
•  Succes gegarandeerd: 
 Metrohm Applicatie Garantie

www.ionchromatografie.nl

Bent u gelukkig met uw IC systeem?

Metrohm_IC_NL 22x26cm.indd   1 6/03/14   14:59LV27_Adv.indd   74 23-09-15   16:10
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Tafelcentrifuge
De krachtige Sigma 4-5L 
is speciaal ontworpen 
voor uitzwaairotoren en 
snelheden tot 4.700 rpm. 
Wij hebben een show-
model uit 2013 in de 
aanbieding (artikelnum-
mer: SI1040590):
• Viervoudige uitzwaai-

rotor.
• Adapters voor 76 bui-

zen van 9-15 ml en monovettes van 9-10 ml.
• Drie maanden garantie.
• Speciale prijs: € 6.165,- (excl. BTW en verwijderingsbij-

drage).

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Jubileumkorting op de Fuse Toolkit

De DVLS Fuse is een geautomati-
seerde en betrouwbare toolkit die 
capillaire GC-kolommen perfect 
luchtdicht koppelt in minder dan 
drie minuten. In vijf eenvoudige 
stappen maakt de Fuse, met behulp 
van een speciale glazen buis, een 
gestandaardiseerde koppeling 
tussen twee capillaire kolommen. 
Een combinatie van verhitting en 
persdruk fixeert de kolommen in de 

buis en vormt een naadloze verbinding. De DVLS Fuse Toolkit 
omvat alle componenten voor het maken van de koppelingen, 
van keramische mesjes voor het inkorten van de capillaire ko-
lommen, een vergrootglas voor het checken van de koppeling 
tot en met een handleiding inclusief een demonstratie video.
Vier samen met Da Vinci haar 15 jarig jubileum en profiteer 
van de 15% korting op de DVLS Fuse toolkit.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Veel analyseren, weinig betalen

De uitstekende Multi N/C 2100S analyzer van het Duitse 
Analytik Jena is uitgerust met een multi-channel NDIR CO2-
detector en ChD detector voor NOx. Door de directe injectie-
methode is het systeem onderhoudsarm en zeer geschikt voor 
monsters met deeltjes.
Het is mogelijk om TC, TOC (diff), TIC, NPOC en TNb te bepa-

len. Bij de bepaling van NPOC kan het monster automatisch 
worden aangezuurd en gepurged. Het systeem is voorzien van 
een compacte autosampler met 60 posities voor 8 ml vials.
U kunt dit systeem tijdelijk erg voordelig aanschaffen voor 
een speciale prijs van € 19.690  (exclusief BTW).

BioSPX
www.biospx.com

Büchi Kjeldahl tabletten

Wilt u uw destructieproces 
optimaliseren? Heeft u moeite 
met schuimende monsters? 
Kristalliseren uw monsters na 
de destructie uit? Soms is de 
oplossing eenvoudig: pas de 
katalysator (of de hoeveelheid) 
aan. Büchi biedt een ruime 
selectie Kjeldahl tabletten, 
verschillend van samenstelling 

en gewicht.
Vraag nu een gratis starterspakket naar keuze aan. U heeft de 
keuze uit Titanium, Missouri, Eco en antischuim. Wij advise-
ren u graag. Stuur een mail met uw voorkeur en adresgege-
vens naar: benelux@buchi.com.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

Ruil in die oude pipet!

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

Gilson International
sales-nl@gilson.com
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www.cryosolutions.nl  |  073 620 54 50

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

CryoS adv 22x26.indd   1 19-01-15   10:42LV27_Adv.indd   76 23-09-15   16:11
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Een hele pompkop voor de helft van 
de prijs

Koop nu de betrouwbare en 
robuuste Gilson Minipuls 3 of 
Minipuls Evolution peristaltische 
pomp en ontvang de pompkop 
voor de helft van de prijs!
Minipuls 3 pulsvrije peristalti-
sche pomp:
• Uitstekende flow-rate, nauw-

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

220 ml/min.
• Werkt op hogere druk dan 

producten van de concurrent.
Minipuls Evolution laboratorium peristaltische pomp:
• Snelle en flexibele set-up.
• Cartridges voor snelle tubing wissel.

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

Gilson International
sales-nl@gilson.com

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cryo Solu-
tions heeft 
het pakket 
aan pro-
ducten voor 
persoons-
veiligheid 
uitgebreid. 
Zo zijn er 
nu ook een 

aantal soorten dunnere handschoenen met meer grip, alsmede 
handschoenen met leer voor het meer robuustere werk.
Deze producten zijn ook beschikbaar als een set in een han-
dige opbergkoffer (CryoKit). Deze set bestaat uit een paar 
cryogene handschoenen, schort, gelaatsscherm en over-
schoenen. Deze sets kunnen dan worden uitgebreid met een 
draagbaar O2 alarm (CryoKit+) en ook met een Cryo handdoek 
(CryoKit deluxe). Overschoenen, gelaatsscherm, bril en schort 
zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.
Lezers van LabVision kunnen profiteren van een speciale 
aanbieding voor de CryoKit deluxe set, voor € 595 (excl. BTW). 
Vermeld bij uw bestelling LABVISION voor deze speciale prijs.

Cryo Solutions
info@cryosolutions.nl

Chemoluminescentie detectiesysteem
De Alliance Mini-4 van Uvitec is een compact systeem, dat 
specifiek is ontwikkeld voor detectie op basis van chemolu-
minescentie. De camera heeft een vast brandpunt (0.39) en 
een grootste diafragma opening van 0.90. Door deze grote 
lensopening wordt veel licht, dus veel informatie doorge-
geven. Dit, in combinatie met vier vaste trayposities en een 
meer dan uitstekende koeling zorgt voor zeer goede opnames 
van uw Western blots. De camera wordt manueel bediend en 
de resolutie van de 1,1 inch sensor type Kodak KAI-4021M is 
4.2 megapixels
Inclusief licentievrije software is dit systeem tijdelijk bijzonder 
laag geprijsd: € 9.960 (exclusief BTW). En daarbij bespaart u 
ook nog eens op dure film en chemicaliën!

BioSPX
www.biospx.com

Barcode en 2D-scanners

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

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Artikelnummer Omschrijving Type Nieuwprijs Speciale prijs

DC2003005 Scanner Gryphon 

Heron D130 USB 

kit (2008, nieuw-

staat)

barcode 277 69

DC2004000 Scanner Gryphon 

D432 handheld 2 

D reader (2006, 

gebruikssporen)

Barcode en 

2D/datamatrix

415 99

DCGBT4430-HC-BTK Scanner Gryphon 

GBT4400, Kit, 2D 

(2011, nieuwstaat)

Barcode en 

2D/datamatrix 

Bluetooth

903 599

DCGD4430-HC Gryphon Scan-

ner GD 4430 

Healthcare (2011, 

nieuwstaat)

Barcode en 

2D/datamatrix

380 249
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LabAnalyse 2015 zoomt in 
op voeding & milieu
LabAnalyse 2015 vindt op 14 oktober plaats in het 
Orion gebouw op de Wageningen Campus. Naast het 
bijwonen van de lezingen en het bezoeken van de 
table-top stands kunnen deelnemers diverse laborato-
ria bezichtigen van twee onderzoeksgebouwen op de 
Campus, alsmede van NIOO en RIKILT. In de centrale 
hal van het Orion gebouw presenteren zich verschil-
lende leveranciers, waaronder: Beun-De Ronde, Bru-
ker, Büchi Labortechnik, Da Vinci Laboratory Soluti-
ons, Gilson, Metrohm Applikon en Salm en Kipp.

Het lezingenprogramma bestaat uit twee plenaire lezingen en ver-
volgens twee parallelsessies over ‘voeding’ respectievelijk ‘milieu’, 
met ieder zes lezingen.
In de eerste plenaire lezing praat Saskia van Ruth (Wageningen UR) 
over de toenemende behoefte aan robuuste systemen die naast 
voedselveiligheid ook voedselfraude risico’s adresseren. Recentelijk 
is hiervoor een concept ontwikkeld waarbij de ‘opportunities, mo-
tivations & control measures’ voor voedselfraude in kaart worden 
gebracht. Beheersmaatregelen hebben betrekking op zowel ‘soft-’ 
als ‘hard controls’, waarbij ‘hard controls’ de nieuwste laboratori-
umtechnologie behelst, onder andere nieuwe, draagbare technie-
ken voor metingen buiten het laboratorium.
Pim Leonards (VU) gaat in op de vraag hoe we de stoffen vinden 
die effecten veroorzaken in het milieu. Een van technieken die de 
VU-onderzoekers al meer dan tien jaar gebruiken is effectgerichte 
analyse (EDA). Aan de hand van een aantal voorbeelden (onder 
andere water, sediment, ijsberen) zullen de laatste ontwikkelingen 
op dit gebied getoond worden waarbij gebruik wordt gemaakt van 
bio-assays, fractionering, chromatografie, massaspectrometrie en 
identificatie van stoffen.

Voeding
Een greep uit de lezingen van de parallelsessie ‘Voeding’:
• Wilma Wesselink & Catrienus de Jong (NIZO Food Research) 

vertellen over het NIZO Micro Dinner, een aantal bij het NIZO 
ontwikkelde screening platforms om een grote diversiteit van 
bacteriestammen te doorzoeken en te selecteren op productken-
merken die in verband kunnen worden gebracht met de flavour 
die uiteindelijk aan gefermenteerde producten als kaas, yoghurt, 
brood, bier en wijn wordt gegeven. De analyse van de verschil-
lende key-aroma componenten is een echte uitdaging gezien de 
vereiste snelheid en hoeveelheid van analyses (> 500), de kleine 
volumina (5 ml) en de soms lage concentraties (µg/kg). De resul-
taten van een vergelijkend onderzoek van verschillende snelle 
extractietechnieken in wijn zal worden gepresenteerd.

• ‘Abnormality Detection in Flavors and Fragrances by LC/Q TOF 
MS’ is de titel van de lezing van Michel van Strien, die werkt 
binnen de de afdeling Tilburg Analytical Services (TAS) van IFF. 

Binnen IFF worden duizenden grondstoffen van verschillende 
leveranciers toegepast. Om de aanwezigheid van ‘abnormali-
ties’ in grondstoffen maar ook eindproducten te kunnen on-
derzoeken wordt naast comprehensive GC/TOF MS sinds kort 
ook LC/Q TOF MS toegepast. Middels deze techniek wordt 
voornamelijk gekeken naar niet-vluchtige componenten.

• Peter Wierenga (Wageningen UR) onderzoekt de effecten 
van enzymatische hydrolyse en de Maillard reactie op intacte 
eiwitten en eiwithydrolysaten in levensmiddelen. Er is nog 
weinig begrip over de invloed van condities op dit soort 
reacties, wat deels komt door complexiteit van de monsters, 
en daarmee de analyse. Met chromatografie en massaspec-
trometrie kan de eiwitmodificatie door Maillard reactie in 
kaart worden gebracht. Daarnaast is een methode opgezet om 
individuele peptides in de hydrolysaten te identificeren en te 
kwantificeren. Bovendien zijn parameters gedefinieerd om de 
kwaliteit van de analyses te kwantificeren.

Milieu
De opkomst van de biobased economie is goed terug te zien in 
een deel van de lezingen van de parallelsessie ‘Milieu’.
• Bioraffinage van functionele biomoleculen (eiwitten, vetten, 

suikers) uit microalgen gebeurt via een geïntegreerd proces. 
Cellen worden gecontroleerd kapot gemaakt en waardevolle 
producten halen we eruit. Vervolgens worden deze producten 
verder gescheiden en wanneer nodig volgt conversie: omzet-
ting naar interessante bouwstenen zoals bouwstenen voor 
chemicaliën en andere biomaterialen. Aan de hand van voor-
beelden met diverse analysetechnieken laat Michel Eppink 
(Wageningen UR) zien hoe de verschillende producten worden 
gemeten gedurende deze bioraffinage.

• Arthur Kroon (Algae Food & Fuel) zoomt in op verduurza-
ming van industriële reststromen met algen. Algen kunnen 
grondstoffen leveren voor medicijnen, kleurstoffen, voeding, 
diervoeding en misschien zelfs brandstof. Door reststoffen uit 
industriële activiteit om te zetten in algenbiomassa kunnen 
we de uitstoot verlagen en een deel van de fossiele koolstof-
bronnen vervangen. In zijn presentatie toont hij de resultaten 
van experimenten met de kweek van algen in proceswater van 
een brouwerij en de mogelijkheden van drijvende algenkweek.

• De norm voor de bepaling van het biogeen koolstofgehalte 
(ten opzichte van het fossiele koolstofgehalte) is afgerond 
in Europees verband. Technische aspecten als bemonstering, 
sample opwerking, analyses, interlaboratorium vergelijkin-
gen en impact voor milieu en economie komen samen in de 
presentatie van Maurice Hiemstra (ECN).

Aanmelden
Deelname aan LabAnalyse is gratis. Je moet je wel even aanmelden.

www.labanalyse.nl
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The needs in evaporation have not changed. The solution has.
The all-new Rotavapor® R-300 makes your life easier and frees up your time:

· Control all process parameters with a central interface
· Automate your individual SOPs using configurable methods
· Distill even foaming samples without supervision
· Receive push notifications on your mobile device when a process is finished

More convenient. More effective. More for you.

Rotavapor® R-300
More for you.

Quality in your hands
www.buchi.nl/rotavapor 
www.buchi.be/rotavapor
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· Receive push notifications on your mobile device when a process is finished

More convenient. More effective. More for you.

Rotavapor® R-300
More for you.

Quality in your hands
www.buchi.nl/rotavapor 
www.buchi.be/rotavapor
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NEW

Tra
de-In Prices 2015

G

Valid for any brand
Get 35% Discount 

on Single and Multichannel Pipettes

TRADE-IN

Exchange old against new pipette!
Liquidate forgotten assets!

Gilson Pipette 
Exchange program! 

on a new Gilson
PIPETMAN®!

Discount

TRADE-IN PRICES 2015
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TropIQ sluit het net 
rond de malariaparasiet

ANTILICHAMEN
Ontstekingen aanpakken bij
de eerstelijns verdediging

GC-ANALYSE
Alle pieken fractioneren
van je ... GC!

MASSASPECTROMETRIE
De onderste steen boven
bij post-mortem monsterswww.biomedical.panasonic.eu

MCO-230AIC CO2 Incubators
Meer ruimte voor meer celkweken

De NIEUWE MCO-230AIC biedt

• 128 of 231 liter opslagcapaciteit
• Economisch alternatief voor LN2 opslag
• Microprocessor temperatuur beheersing
• Door Panasonic ontworpen compressoren
• 
• Milieuvriendelijk.

230 liter
Kleuren LCD touch screen
Uniek elektrisch slot met wachtwoord
Geïntegreerde schapsteunen
USB poort
De betrouwbare Panasonic prestaties en controle

mco 230.indd   1 09-Sep-15   13:32:27
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