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Disruptive technology: the good, the bad, ...
Als startup stel je tegenwoordig niets meer
voor als je niet iets ontwrichtends ontwikkelt of toepast. Het virus van de Uber’s en
Airbnb’s, die met hun bedrijfsmodellen
de levens van miljoenen hardwerkende
mensen vergallen en dat van veel minder
mensen extreem beter maken, begint
inmiddels pandemische vormen aan te
nemen. Het lijkt wel een voorwaarde te
zijn om een overshoot aan financiering te
krijgen: schop de bestaande markt omver,
verzin maar een of ander verhaal dat je het
doet voor de consument en dan kan je aan
de gang met een overkill aan marketingen salesforce om diezelfde consumenten
een schijnprobleem aan te praten. Voordat
je het weet heb je de media mee, en als het
eenmaal hip is, is het niet meer te stuiten.
In de laboratoriumwereld sijpelen deze
ontwikkelingen ook door; ook daar zien
we slinkse pogingen om de zaak te ontwrichten. Met als grootste bubblevoorbeeld de Amerikaanse startup Theranos
die 9 miljard (!) dollar wist los te maken
voor een revolutionaire test waarmee uit
één druppel bloed meer dan 200 ziektes
konden worden opgespoord. Want het is
natuurlijk heel belangrijk te weten of je
misschien één van die 200 ziektes hebt. Al
snel bleek er van alles mis te zijn, en blijft
het daar inmiddels ijzig stil.
Dichterbij huis zien we, ook al in het kader
van preventie, de opkomst van commer-
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ciële (thuis)testen en check-up’s, waarbij
‘de consument het heft in eigen hand kan
nemen en niet meer hoeft te wachten op
die afwachtende arts die het altijd nog een
tijdje wil aanzien’. Wat er niet bij wordt
verteld is dat die testen vaak duurder zijn
dan die in de gecertificeerde laboratoria (de
overgereguleerde gevestigde orde heet dat
dan onder disruptici), dat consumenten de
resultaten niet goed kunnen interpreteren,
wat weer leidt tot extra huisartsenbezoek,
die dan weer (moet) besluit(en) om een test
over te laten doen! Met als resultaat heel
veel overbodige zorg. Inderdaad, lekker
disruptive.
Misschien moeten die lab-uber-bnb’s eens
afreizen naar Maastricht waar klinici, massasprectrometristen en moleculair biologen eendrachtig werken aan het realiseren
van de moleculaire OK. Hier is werkelijk
sprake van disruptive technoloy, maar dan
in de positieve zin van het woord: alles op
zijn kop zettend. Met als bescheiden doel
het beter en nauwkeuriger opereren van
tumoren waardoor de survival toeneemt.
Lees het maar in deze LabVision.

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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ATM bij Verder Scientific
Met het verwerven van ATM breidt de Verder groep
het portfolio van de Scientific Divisie uit in het
business segment van monstervoorbereiding van
vaste stoffen. Het bedrijf is een marktleider in machines voor metallografische toepassingen. De toestellen worden zowel in industriële processen als
in onderzoek gebruikt om vaste metalen of samengestelde materialen voor te bereiden, gewoonlijk
gevolgd door een microscopische analyse.
“Met de acquisitie van ATM zal de Verder Scientific
divisie marktleider worden in mechanische monstervoorbereiding”, stelt divisiedirecteur Jürgen
Pankratz. “De ATM-producten vullen perfect het
aanbod aan van Retsch, wereldleider voor laboratorium maalmolens voor monstervoorbereiding en
eveneens onderdeel van de Verder groep.”
www.verder-scientific.com
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Eerste trainingen bij BTF van start
Begin dit jaar hebben de eerste trainingen
plaatsgevonden in de Biotech Training
Facility (BTF) in Leiden, de onlangs gereed
gekomen GMP-productiefaciliteit die
speciaal ontwikkeld is voor het geven van
opleidingen in een realistische productieomgeving. BTF is volledig uitgerust met
cleanrooms, laboratoria en een technische
ruimte vol met state-of-the-art, gemakkelijk toegankelijke toepassingen.
Eén van de cursussen is Masterclass Pipetting, die in samenwerking met Gilson
International, een van de bedrijfspartners, wordt gegeven. In deze eendaagse
training, die in het voorjaar op 18 februari
en 7 april staat gepland, komen alle zaken
aan de orde die van invloed kunnen zijn op
nauwkeurig en reproduceerbaar pipetteren van verschillende soorten vloeistoffen
in de context van GLP-standaarden. Hoe
werken pipetten precies, hoe kun je ze het
beste onderhouden en hoe kun je door
kalibratie verzekeren dat het correcte volume wordt gepipetteerd? De training, die
theorie met praktijk combineert, besteedt
ook aandacht aan ergonomisch werken.
Cursisten kunnen het geleerde in de praktijk brengen door deel te nemen aan de
Dutch Open Championship Pipetting 2016.
Andere praktijkcursussen die dit voorjaar

worden gegeven zijn:
• Aseptic Processing in a Down Flow
Cabinet
• Greet and Meet Practice GMP
• Masterclass Pipetting
• Quality Time - QA on the Shop Floor
• GMP Documentation - Written Words
Remain
• Sterilization - Too Hot To Handle?
• Pharmaceutical Microbiology - Better
Safe, Than Sorry
www.biotechtrainingfacility.com
www.gilson.com

Köttermann werkt samen met Broen
Köttermann rust alle Exploris laboratoria uit
met armaturen van de Deense laboratoriumkraan- en nooddouchespecialist Broen. Deze
wereldwijd leidende aanbieder van kranen in
professionele laboratoria heeft een productportfolio voor dynamische werkplekken ontwikkeld en laat door de modulaire opbouw
toe vlak in te bouwen en snel te monteren.
Modulariteit en flexibiliteit kenschetsen
ook de Köttermann Exploris meubellijn. Alle
tappunten bevinden zich op uitwisselbare
cassettes die individueel uitgerust kunnen
worden en later eenvoudig vervangen of
aangepast kunnen worden.
Door de samenwerking van beide ondernemingen ontstaan individuele oplossingen
voor de flexibele uitrusting van water en gas.
Hiermee wordt de laboratoriummedewerker
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een maximale veiligheid, functionaliteit en
kwaliteit geboden.
www.kottermann.com
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TDM-analyses Brocacef bij
Diagnostiek voor U

Nieuwe directeur
voor Het
Waterlaboratorium

Het laboratorium van Brocacef
Ziekenhuisfarmacie heeft per
1 januari 2016 het analyseren
van bloed- en urinespiegels
(TDM; therapeutic drug
monitoring) overgedragen aan
‘Diagnostiek voor U’. De overname is recent goedgekeurd
door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Op de markt
voor TDM is de laatste jaren
een toenemende concentratie
ontstaan, waardoor schaalgrootte steeds belangrijker
wordt voor een efficiënte bedrijfsvoering.
Diagnostiek voor U is gestart met de voorbereiding van de verhuizing van het TDM laboratorium
naar haar centrale locatie in Eindhoven. Hier is reeds een modern laboratorium van ruim 750 m2
aanwezig. Het TDM laboratorium wordt in een nieuwe ruimte gerealiseerd. Tot de verhuizing gerealiseerd is, naar verwachting april 2016, gaan de werkzaamheden in het laboratorium op de huidige
locatie in Oostrum gewoon door. Jules Keyzer, bestuurder Diagnostiek voor U: “Dit betekent voor ons
een uitbreiding van onze dienstverlening én expertise. Bloedspiegelbepalingen besteden wij voorheen
uit aan andere laboratoria. Omdat de laboratoriummedewerkers van Brocacef bij ons in dienst komen
krijgen wij deze expertise in huis en kunnen we deze analyses nu ook zelf voor onze eigen klanten
uitvoeren. Uiteraard blijven wij de klanten van Brocacef Ziekenhuisfarmacie ook graag van dienst.”

Rian Brokx is per 1 januari
2016 de nieuwe directeur van
Het Waterlaboratorium.Zij
volgt Marcel Tielemans op, die
met pensioen gaat. Brokx, die
het leeuwendeel van haar carrière bij Alcontrol werkte, was
van 2009 tot 2011 labmanager
bij Aqualab Zuid. Daarna was
ze tot eind vorig jaar Business
Line Director Environmental bij
Eurofins.
Het Waterlaboratorium is
vooral actief in de drinkwatersector, met als belangrijke
opdrachtgevers de drinkwaterbedrijven Dunea (Zoetermeer),
PWN (Haarlem) en Waternet
(Amsterdam). Andere klanten
zijn onder andere ziekenhuizen,
verpleeghuizen, woningbouwcorporaties en bedrijven in de
off-shore sector.

www.brocacefziekenhuisfarmacie.nl
www.diagnostiekvooru.nl

www.hetwaterlaboratorium.nl
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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.
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Vraag dan de tariefkaart 2016 aan voor adverteren in LabVision.
Laat u verrassen door de zeer concurrerende tarieven.

23-09-15 19:45

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

LV28 Actueel.indd 9

27-01-16 09:35

10

EIT WITANALYSE

Vinger aan de pols met
Kjeldahl eiwitanalyse
bij productie eierdoosjes
Het verwerken van biovezels in papierpulp stelt de productie van
vormkarton voor nieuwe uitdagingen. Na jaren van onderzoek en
ontwikkeling is Huhtamaki in Franeker zover dat productie van eierdoosjes met grasvezels op grote schaal kan worden uitgevoerd. Dit is niet alleen
bereikt door slimme procestechnologie, maar ook door een voor de verpakkingsindustrie opmerkelijke analyse: op eiwitten.

A

ls je een doosje eieren koopt, moet
je voor de grap eens kijken op de
flexibele flap waarin het deksel wordt
vastgeklemd. De kans is groot dat je
daar een logootje met drie piepkleine zeilen in
het karton gestanst ziet. Dat wil zeggen dat de
eierdoos is gemaakt bij Huhtamaki in Franeker.
Dat die kans zo groot is, heeft alles te maken met
de honderden miljoenen die er jaarlijks van de
lijnen rollen
Iets kleiner –voorlopig nog althans– is de kans
dat het betreffende eierdoosje niet alleen van
vormkarton uit papierpulp is gemaakt, maar dat
er ook een fors aandeel vezels uit natuurlijke
bron in het vormkarton is verwerkt. Voor die
GreeNest doosjes, ’s-werelds eerste verpakking
die voor de helft uit grasvezels is gemaakt en tot
nu toe alleen in Nederlandse, Duitse en Engelse
supermarkten verkrijgbaar is, is in Franeker een
productiecapaciteit van inmiddels enkele tientallen miljoenen stuks gerealiseerd.

LV28 Art_Buchli_Huhtamaki.indd 10

Vijftien jaar onderzoek
Voor Manager Procestechnologie Benno Koopmans en zijn team (Dicky Schouten, Egbert
Hiemstra en Nico Galema) zijn het enerverende
tijden: “Super spannend, dat je een idee dat
bijna vijftien jaar geleden op het lab is ontstaan,
nu in het groot mag uitrollen in de fabriek. We
zijn begonnen met vijf liter pulp, waar je dan
een paar doosjes van kunt maken. Dat is alsmaar
verder opgeschaald. Grote stappen hebben we
gemaakt in 2012 met de aanschaf van een kleine
opzuiveringsinstallatie, zodat we hoeveelheden
konden verwerken die er toe doen. Een jaar later
zijn we begonnen met kleine batchproducties. De
vijf tot tien pallets die we eens in de vier weken
afleverden, waren voldoende voor onze klanten
om er markttesten mee uit te voeren. Want je
kunt het technologisch wel allemaal voor elkaar
hebben, de klant moet er ook aan willen. En dat
is dan niet alleen onze directe klant, het eierpakstation, maar ook hun afnemers, de supermark-

ten, en uiteindelijk de consument.
Die testen zijn goed uitgepakt,
zodat we twee jaar geleden de
nieuwe machine helemaal hebben
uitgerekend en getekend: de bouwgrootte, volumes, leidinglengtes en
-diameters, drukvallen, noem maar
op. Die speciaal voor ons gemaakte
machine is vervolgens begin vorig
jaar gemonteerd en geïmplementeerd in de fabriek, waarop we snel
daarna live zijn kunnen gaan met de
installatie. Dat is voorspoedig verlopen. Natuurlijk kom je wat kinderziektes tegen, maar dat is allemaal
op te lossen. We zijn nu zo ver dat
we vijf, zes maanden per jaar op
één van onze lijnen de grasdoosjes
kunnen maken. Dan heb je het dus
over tientallen miljoenen doosjes.
Dat zijn echt forse aantallen voor

27-01-16 09:36
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Dicky Schouten bij de speciaal voor de eiwitanalyse aangeschafte apparatuur van Büchi Labortechnik: de KjelFlex K-360, Speed Digester en een scrubber.

zo’n totaal nieuwe richting in de
papierindustrie!”

De juiste vezels
Bij de productie van de reguliere
eierverpakkingen, die overigens
allemaal volledig composteerbaar
zijn, zowel industrieel als achter het
huis op de composthoop, worden
de vezels betrokken uit oud papier,
dat in grote balen per vrachtwagen
wordt aangevoerd. Nadat het papier

LV28 Art_Buchli_Huhtamaki.indd 11

van de grootste verontreinigingen is ontdaan,
wordt er pulp van gemaakt. Na verdere opzuivering in een geautomatiseerde scheidingslijn,
wordt de pulp opgeslagen in een tank en afhankelijk van het te maken recept verder de fabriek
in gedistribueerd, waarna er droogsterktemiddel
en kleurstof worden toegevoegd. De pulp is dan
gereed om in de vorm van het te maken product
te worden gezogen. Dat gebeurt op machines
die zijn uitgerust met zes- of achtkants rotoren,
waarbij op iedere rotor een zuigvorm is bevestigd. De natte papierslurrie wordt in de vorm

geperst door het door vacuüm als het ware in de
vorm te trekken; het wordt niet gestanst. Hierbij
vindt ontwatering plaats via minuscule gaatjes
in de persvorm. De doosjes worden vervolgens
gedroogd en verder verwerkt voor opslag en
transport.
“De kwaliteit van het vormkarton staat of valt
met de juiste vezels. Oud papier kun je voor onze
doeleinden een keer of zes hergebruiken. Daarna
is de kwaliteit van de vezels niet meer toereikend. Dat heeft alles te maken met de lengte van
de vezels en inherent aan die lengte het vermo- ➞

27-01-16 09:36
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Eiwitten

Benno Koopmans, Manager Procestechnologie bij Huhtamaki, met in zijn handen een GreeNest doosje, ’s-werelds eerste verpakking die
voor de helft uit grasvezels is gemaakt.

gen om de vereiste bindingen aan te gaan die
ten grondslag liggen aan de stevigheid van het
product. Daar komt heel wat chemie en fysica
bij kijken. Een vezel heeft een bepaalde elektrochemische lading, die we de zêta-potentiaal
noemen. Bij het oplossen van papier in de pulper
wrijven de vezels met bepaalde afschuifkrachten
langs elkaar. Dat gebeurt in een waterig milieu,
wat verklaart dat er tussen de vezels waterstofbruggen kunnen worden gevormd tussen bepaalde functionele groepen aan de vezels, zoals
carboxylgroepen. Hoe sterker de ladingsscheiding
is, hoe sterker de elektronegativiteit is, hoe sterker je die binding kunt maken. Om deze binding
te bevorderen voegen we kationisch geladen
hulpstoffen toe. Doe je dat in de juiste verhouding –een beetje het geheim van de smid– dan
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ontstaan er zogenaamde bridging polymers die
de vezels binden bij elkaar binden. Die sterkere
binding heb je nodig voor je vormkarton”, legt
Benno Koopmans uit.
De timing van het doseren van de kationisch
geladen hulpstoffen is belangrijk voor de
uiteindelijke productkwaliteit. Doe je dat te
vroeg in het proces, dan is er een gerede kans
dat de opgebouwde vlok kapot wordt gemaakt,
bijvoorbeeld door de rotoren van de pompen. Je
kunt de pulp met de hulpstoffen voorstellen als
een verzameling vlokjes met open ruimtes. Die
open kanaaltjes zijn essentieel, want daardoor
kan het water er goed uit worden getrokken.
Maak je die structuur kapot, dan is de efficiency
van je proces en de kwaliteit van het product
een stuk lager.

De vezels uit grasproducten zijn
misschien nog wel meer geschikt
dan die uit oud papier. De kristallijne saccharide-vormen van de
hemicellulose geven stevigheid
aan het materiaal, en ook de α- en
β-polymeren van de cellulose zijn
goed te gebruiken. Uiteraard moet
er nog wel het nodige gebeuren om
die vezelmassa verder te bewerken
om hem geschikt te maken voor
papierproductie. Dat dit geen sinecure is mag blijken uit de jarenlange
research die bij Huhtamaki heeft
plaatsgevonden, met als resultaat
dat die biovezels ook een groot aandeel van de pulp kunnen uitmaken,
tot wel 50 procent. Een dosering die
volgens Benno Koopmans nog maar
door weinig andere bedrijven is
gehaald, laat staan in grootschalige
productie.
Waarin grassen en ook andere
gewassen echter verschillen van
papier is dat ze eiwitten bevatten.
En die eiwitten kunnen op allerlei
manieren voor verstoringen in de
productie zorgen. Ze komen vrij bij
het heroplossen van de vezelmassa,
waardoor ze in het proceswatersysteem gaan zitten. Eiwitten kunnen
worden omgezet in peptides en
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“Super spannend, dat
je een idee dat bijna

vijftien jaar geleden op
het lab is ontstaan, nu
in het groot mag uitrollen
in de fabriek.”

vervolgens aminozuren. Die splitsen in zwakzure milieus de NH2-groepen af, dat wordt
omgezet in NH3 en dat stinkt nogal, iets wat
je te allen tijde wilt voorkomen. Een tweede
probleem bij eiwitten is schuimvorming, wat
voor problemen kan zorgen in de machines en
het leidingsysteem. Tenslotte kunnen ze ook
de ontwatering vertragen, omdat ze de neiging
hebben om water vast te houden.

Gras zonder eiwit
Om de problemen met de eiwitten voor te zijn
heeft Huhtamaki in eerste instantie de oplossing
voor in de keten gezocht, bij het aangeleverde
gras. “Eén van onze technologiepartners heeft
een procédé ontwikkeld om eiwitten uit gras te
halen, zodat ze eiwitvrij of in ieder geval eiwitarm zijn. Bovendien wordt gebruik gemaakt van
gras uit natuurgebieden dat met 9 tot 12 % een
veel lager eiwitgehalte heeft dan bemest weidegras, waar wel 15 tot 18 % eiwit in zit. Je hoeft
er dus minder uit te te halen, zodat residugehaltes van een procent of twee te realiseren zijn”,
vertelt Benno Koopmans.
In tweede instantie bleek het ook belangrijk om
precies te weten hoeveel eiwit er in het aangeleverde gras zit. “Omdat we wilden weten hoe
je op een nauwkeurige manier eiwitten meet,
hebben we contact gezocht met Büchi Labortechnik. Die hebben ons een complete oplossing
geleverd met de KjelFlex K-360, Speed Digester
en een scrubber. De Titrino voor het terugtitreren
is van Metrohm. Büchi heeft de instrumenten
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Ook de Blije Kip vrije uitloop en biologische eieren van het familiebedrijf Gebr. van Beek worden verpakt in de GreeNest eierdoosjes. Ze zijn verkrijgbaar bij de meeste grote supermarktketens.

geïnstalleerd en ons op weg geholpen met het
meten en de interpretatie van de meetgegevens.
Dat is allemaal soepel verlopen. We voeren nu
vier keer per week routinematig eiwitanalyses
uit, met uitzondering van de maandag en het
weekend. Per keer analyseren we zes monsters.
Op die manier krijgen we betrouwbare informatie over het eiwitgehalte van het gras, wat
we ook weer communiceren met de leverancier.
Maar de eiwitanalyse blijkt ook zeer waardevol
in het proces, want als je met eiwitarm materiaal
werkt, komt er toch eiwit in je proces. Door de
analyses krijgen we inzicht in de toleranties van
de verschillende processtadia voor eiwitten: tot
hoe hoge concentraties kan je gaan voordat er
nadelige effecten zijn, waar liggen wat eiwitgehalte betreft de kritische stappen?”, zegt Benno
Koopmans.

Optimaliseren
De fabriek in Franeker is de eerste binnen het
Huhtamaki-concern die de Kjeldahl-methode
heeft toegepast voor de eiwitanalyse. “Ik merk
dat ook andere fabrieken belangstelling hiervoor
hebben; vragen of we ook eens een monster uit
hun productielijnen kunnen analyseren. Dergelijke ontwikkelingen kan ik alleen maar toejuichen.
Op de eerste plaats kunnen we zo beter onze

processen onderling vergelijken, van
elkaar leren en tot nog optimalere
processen komen. Iets wat we aan
de hand van tal van andere soorten
analyses natuurlijk ook al doen. Aan
de andere kant zal dat op den duur
winst voor het milieu opleveren,
wanneer ook andere vestigingen
met de biovezels aan de slag gaan.
Want je hoeft niet langer, zoals feitelijk met oud papier gebeurt, voor
honderd procent afhankelijk te zijn
van de ‘virgin fibers’ uit de productiebossen in Scandinavië en Canada,
maar je kunt regionaal gekweekte
grondstoffen gebruiken. Kortere
transportafstanden, een lagere CO2footprint, minder watergebruik,
kortom een betere LCA: wie is daar
niet blij mee?”

I N F O R M AT I E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
Huhtamaki
www.huhtamaki.com
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Type II-waterzuiveringssysteem

CO2 incubator
De MCO-230AIC CO2 incubator van Panasonic
garandeert de beste omgeving voor zelfs de
meest gevoelige cellijnen. De exclusieve technieken in deze CO2 incubatoren zorgen voor de
meest stabiele condities, wat gebruikers de beste
kweekresultaten en hoogste reproduceerbaarheid oplevert. Belangrijke eigenschappen van de
MCO-230AIC zijn:
• Grote capaciteit van 230 liter.
• Kleuren LCD touch screen.
• USB-poort.
• Double IR CO2 sensor.
• Optioneel automatisch slot.
• User-ID, tot 99 unieke gebruikers
• Binnenwerk van koper-rvs legering.
• Optionele UV-lamp.
• Optionele H2O2 sterilisatiecyclus.

Elga, het globale labwater merk van Veolia Water, heeft de PureLab
Pulse ontwikkeld voor de productie van consistent hoge zuiverheid water tegen economische kosten. Het waterzuiveringssysteem is geschikt
voor standaard laboratoriumtoepassingen, inclusief cel cultuur- en
mediavoorbereiding.
De PureLab Pulse is het enige type II-waterzuiveringssysteem waarin
de recirculatie van gezuiverd water tot aan het aftappunt een optimale
zuiverheid garandeert. De Elga Pulse technologie gecombineerd met
langere intervallen tussen de desinfectie vermindert de onderhoudstijd
en maakt de PureLab Pulse één van de meest productieve en milieuvriendelijke systemen in zijn klasse.
Elga Pulse technologie kan door de inzet van ionenuitwisselingsharsen
en ionselectieve membranen met gelijkstroom efficiënt geïoniseerde
onzuiverheden verwijderen uit het water. Combinatie met reverse
osmose en een 254 nm UV-lamp levert type II zuiver water dat voldoet
aan de ASTM D1193, ISO 3696 en de Japanse, Europese en Amerikaanse farmacopee, en die zelfs overtreft. De productiecapaciteit is 10 of 20
liter per uur. De geleidbaarheid van het geproduceerde water ligt tussen
de 10 en15 MΩ-cm.
De PureLab Pulse is ontworpen om toe passen in een labomgeving en is
eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Het compacte systeem kan
aan de wand of muur bevestigd worden, of onder de laboratoriumtafel
worden geplaatst.
Veolia Water Solutions & Technologies
www.elgalabwater.com
info.nl@veolia.com

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.biomedical.panasonic.eu
biomedical.nl@eu.panasonic.com
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LABORATORIUMINRICHTING

Precies voor de start van het nieuwe
schooljaar is in 2015 bij de Saxionleslocatie ‘Epy Drost’ op de Stadscampus in Enschede een nieuw
laboratorium ingericht. Belangrijkste
gebruikers zijn studenten van Fashion &
Textile Technology en onderzoekers van
het lectoraat Smart Functional Materials,
die enkele maanden na de ingebruikname sensationele onderzoeksresultaten
wisten te melden.

In het door Köttermann ingerichte laboratorium bij Saxion in Enschede vinden onder
andere practica plaats van de opleiding
Fashion & Textile Technology.

Onderzoek van lectoraat
Smart Functional Materials
gedijt in splinternieuw lab

M

et de presentatie, eind oktober
2015, van de eerste kleding die
volledig is gemaakt uit SaXcell
vezels hebben onderzoekers van
de Saxion hogeschool een belangrijke stap gezet
naar schonere textielproductie. De SaXcell vezels
zijn gemaakt uit katoenafval via een chemische
recycling methode die is ontwikkeld bij het lec-
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toraat Smart Functional Materials onder leiding
van lector Ger Brinks en associate lector Gerrit
Bouwhuis. In tegenstelling tot bestaande methoden van mechanisch recyclen hoeven hierbij
geen vezelversterkende hulpstoffen te worden
toegevoegd, zoals houtcellulose. Bovendien kan
bij deze vorm van chemische recycling bijna al
het aangeboden katoen worden verwerkt. Voorts

is het mogelijk om additieven toe
te voegen die speciale eigenschappen geven, kan er ook wit materiaal
worden gemaakt worden en kunnen
verschillende fijnheden van de vezels
worden geproduceerd.
Jens Oelerich, onderzoeker bij het
lectoraat en verantwoordelijk voor
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het experimentele onderzoek bij SaXcell, legt
uit hoe het proces verloopt. “We beginnen met
het grof scheiden van het textiel op materialen. Als er bij het katoen minder dan 10 % aan
polyester en/of elastaan zit, dan kunnen we met
het materiaal aan de slag; eerst opzuiveren tot
er alleen katoen overblijft en er daarna nieuwe
vezels van maken. Bij het opzuiveren halen we
uit het fijngemalen katoen langs chemische
weg de kleurstoffen, het polyester en andere
verontreinigingen. Bij de kleurstoffen doen we
dat door de chemische processen waarmee ze in
het textiel zijn aangebracht om te draaien. Dit
doen we voor alle kleurstoffen in één stap met
een geoptimaliseerd reactiemengsel. Weliswaar
heeft iedere kleurstof een eigen affiniteit voor
het weefsel, maar na malen van het katoenafval
heb je doorgaans een blauwgrijze smurrie, dus op
dat kleurenspectrum ligt de nadruk.”
Nadat ook het polyester en het elastaan zijn ver-
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wijderd, is het zaak om de opgeloste vezels weer
spinbaar te maken. Op dit gedeelte van het proces is door de onderzoekers patent aangevraagd,
zodat Jens Oelerich er niet veel meer over wil
zeggen dan dat er een spinaret (een kop met
heel veel kleine gaatjes) aan te pas komt waar
je het materiaal doorheen spuit. “Ons streven is
sowieso om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
bestaande praktijk. We willen ons proces zodanig
toepassen dat het op de bestaande machines en
kennis van bedrijven kan worden toegepast. Wij
leveren de grondstof aan en zij kunnen die direct
verwerken in hun processen; hoeven daar geen
extra kennis en geld in te investeren.”

Onderzoek dichtbij onderwijs
Onderzoek en onderwijs binnen Saxion staan
in de praktijk dicht bij elkaar, maar zijn wel
onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Zo
is het toegepast onderzoek georganiseerd in

lectoraten, onderzoeksgroepen
met aan het hoofd een lector en
docent-onderzoekers. Onderwijs
en onderzoek zijn ondergebracht in
Academies. Eén van die academies is
de Academie voor Creatieve Technologie. Hieronder valt naast opleidingen als ICT, Creative Media & Game
Technologies en Media, Informatie & Communicatie ook die van
Fashion & Textile Technology. De
lectoraten zijn op hun beurt ondergebracht in samenhangende clusters
zoals Design en Technologie. De
lectoraten Design en Technologie
zijn op hun beurt weer onderdeel
van ofwel de Academie Creatieve
Technologie ofwel Life Science
Engineering & Design. Het lectoraat
➞
Smart Functional Materials, waar
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“Het nieuwe laboratorium geeft ons de
mogelijkheid om beter
dan ooit samen met
studenten, afstudeerders en stagiaires
projecten te doen in
lectoraat Smart FuncJens Oelerich is onderzoeker bij het
voor het experimenk
tional Materials en verantwoordelij
tele werk bij SaXcell.

het SaXcell-onderzoek plaatsvindt, hoort samen
met drie andere lectoraten (Ambient Intelligence,
Fashion Materials Design en Media Technology
Design) bij de Academie Creatieve Technologie,
maar werkt ook samen met lectoraten van Life
Science Engineering & Design, zoals Lichtgewicht
Composieten en Nanotechnologie.
“Zowel studenten als onderzoekers hebben veel
baat bij de hechte band tussen de lectoraten en
het onderwijs. De lectoren vinden het belangrijk de in hun onderzoeksprojecten ontwikkelde
kennis te delen met het onderwijs. Zij zijn ook
betrokken bij de opzet van de onderwijsprogramma’s van de Saxion-opleidingen op hun
vakgebied. Studenten komen al vanaf het begin
van hun opleiding in aanraking met onderzoek en
zij verrichten vaak onderzoek in de vorm van een
minor of een stage- of afstudeeropdracht bij de
lectoraten”, vertelt Jens Oelerich.

Laboratorium dichtbij de student
Tot vorig jaar maakten de 20 onderzoekers van
het lectoraat Smart Functional Materials nog gebruik van de laboratoria van de chemie opleiding
en eigen laboratoria, die waren gevestigd in het
hoofdgebouw van Saxion, een heel eind van het
onderwijsgebouw op de Stadscampus. Geen ideale situatie in het licht van de filosofie van onderwijs en onderzoek dicht bij elkaar, zeker niet voor
de sterk gegroeide Fashion & Textile Technology
opleiding die inmiddels meer dan 600 studenten telt, waarvan bijna 200 eerstejaars. “Met
het gereed komen van een nieuw gebouw op
de Stadscampus kwam er ruimte vrij op de plek
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Richard Groeneveld is verantwoordelij
k voor het reilen
en zeilen in het laboratorium en heeft
vanuit die functie
ook mede vorm heeft gegeven aan
het laboratoriumontwerp.

waar we nu zitten. Hiervoor moest wel in de zomervakantie de collegezaal worden omgebouwd
tot laboratorium”, vertelt Richard Groeneveld,
die samen met Rick Hobert verantwoordelijk is
voor het reilen en zeilen in het laboratorium en
vanuit die functie ook mede vorm heeft gegeven
aan het laboratoriumontwerp en de bouw heeft
begeleid. “Na aﬂoop van de tentamens hebben
we direct de ruimte leeggehaald en is begonnen met de installatie van het leidingenwerk.
De maanden daarvoor hebben we het ontwerp
gemaakt en een leverancier gezocht die op korte
termijn onze wensen qua laboratoriuminrichting
kon realiseren. De keuze hierbij is, mede door de
goede ervaringen van onze collega’s bij chemie,
gevallen op Köttermann. Bij een project dat op
een zo korte termijn moet worden gerealiseerd
–we hadden er amper anderhalve maand voor–
moet je met een partner samenwerken waarop
je kunt vertrouwen dat het goed komt, dat
deadlines worden gehaald en de inrichting aan
de wensen voldoet. Daarin heeft Köttermann aan
alle verwachtingen voldaan.”

Practicum en onderzoek
Een laboratorium dat is toegespitst op textielonderzoek is niet bepaald een doorsnee chemisch
lab. Daar komt nog bij dat in het laboratorium
zowel onderzoek moet worden gedaan als
practica moeten worden gegeven. “We hebben
de ruimte opgesplitst in een apart toegankelijk
mechanisch deel waar je niet met chemicaliën
werkt en dus minder met regels te maken hebt en
een chemisch deel. Door de twee aparte lokalen

samenwerking
met bedrijven in
de omgeving.”

kan in beide ruimtes tegelijkertijd
les worden gegeven. Per ruimte
hebben we plek voor zestien studenten. Hierbij zijn de werkplekken zo
ingedeeld dat er al naar gelang de
behoefte gemakkelijk kan worden
gewerkt in groepen van twee, vier
of acht personen. Onderzoekers en
studenten werken in hetzelfde lab
en kunnen gebruik maken van de
drie zuurkasten. We hebben wel
een klein deel afgescheiden voor
onderzoek; daar staan apparaten
waar de studenten niet aan hoeven
of mogen komen”, vertelt Richard
Groeneveld.
Voor de inrichting kon worden
gebruik gemaakt van meubilair
met standaard maten. De grootste aanpassing die Köttermann
moest doorvoeren betrof de afvoer.
Vanwege de bestaande vloerverwarming kon de afvoer niet onder de
vloer worden gelegd, maar moest
grotendeels in het meubilair worden
verwerkt om uiteindelijk vanuit één
verzamelpunt naar buiten af te voeren. “Geen optimale oplossing, maar
onder deze omstandigheden wel de
beste”, aldus Groeneveld.

Veilig werken
De komst van het nieuwe lab
vormde voor de beheerders een
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In het chemisch gedeelte
van het laboratorium zijn
werkplekken ingericht voor
maximaal 16 personen.

goede aanleiding om de veiligheidsregels aan te
scherpen en daar meer consequent in te zijn.
“Iedereen moet daar kunnen werken, dus iedereen moet zich aan dezelfde regels houden. Door
de studenten al vanaf het eerste jaar vertrouwd
te maken met het werken in een lab en het
naleven van de regels, is de drempel minder hoog
om in het vervolg van hun studie onderzoek te
gaan doen. Bedenk dat de meeste studenten deze
studie doen vanwege hun interesse in mode. Ze
vinden het al een hele stap om een labjas aan
te trekken, want dan hebben ze niet meer hun
eigen stijl; zien ze er hetzelfde uit als de anderen:
allemaal een bril op; geen hoge hakken of open
schoenen”, vertelt Jens Oelerich.
Studenten van de opleiding volgen in het eerste
jaar een practicum over grondstoffen (welke er
zijn; hoe je ze van elkaar onderscheidt) en voeren
zowel mechanische (treksterkte, inscheurweerstand, pilling test) als chemische testen (test van
kleurechtheid onder invloed van chloor, zweet en
wassen, maar ook veredelingstechnieken als verven, finishen en coaten) uit. Na het tweede jaar
kiest driekwart voor de mode-richting (product
management Fashion) en een kwart voor product
management Textile, waarin ze zich verdiepen in
textiele technieken en materialen. “Dat zijn ook
de studenten die hun afstudeeronderzoek kunnen
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doen bij ons lectoraat, al zullen de meesten bij
bedrijven stage lopen, want dat is voor velen
vaak nog de eerste keuze. Gelukkig maar, want
we kunnen geen tientallen extra onderzoekers in
dit laboratorium kwijt”, zegt Jens Oelerich.

Brug tussen wetenschap en industrie
Mogelijkheden zijn er genoeg voor de studenten, want binnen het lectoraat Smart Functional
Materials zijn er naast ‘Sustainable Textiles’ met
het SaXcell-project nog drie onderzoekslijnen.
‘Responsive Smart Textiles’ richt zich op het
inbouwen van sensoren en functies geven aan
textiel, bijvoorbeeld tapijt dat reageert als er
iemand op staat of valt. Bij ‘Surface Modifications’ gaat het over het aanbrengen van functionaliteiten op textiel. Dit kan door het gebruik
van printtechnieken om het waterverbruik te
verminderen, maar kunnen ook nieuwe functionaliteiten zijn, zoals met nanodeeltjes. ‘Textile
and Clothing Technology’ behelst onder meer
het slim designen van een textiel zodat je het na
gebruik gemakkelijk kunt recyclen.
Jens Oelerich: “Het nieuwe laboratorium geeft
ons de mogelijkheid om beter dan ooit samen met
studenten, afstudeerders en stagiaires projecten
te doen in samenwerking met bedrijven in de
omgeving en door product- en procesontwikke-

ling een meerwaarde te creëren voor
de textielindustrie. Wat dat betreft
staan we met SaXcell nog aan het
begin. Waar we in het laboratorium
zijn gestart op een schaal van 5 liter,
zitten we inmiddels op 500 liter. Dat
lukt niet meer in het lab; daar voeren
we vooral analytische metingen uit,
het meten van de viscositeit van de
cellulose-oplossing, testen om polyester te verwijderen en wasproeven.
Het plan is nu om nog verder op
te schalen en een proeffabriek te
bouwen met een eigen spinlijn. Ook
daarvoor zoeken we de samenwerking met bedrijven in de regio. Want
zonder hun expertise hadden we
zelfs nooit tot het ene kledingstuk
kunnen komen dat we vorig jaar hebben gepresenteerd.”

I N F O R M AT I E

Köttermann
www.kottermann.com
Smart Functional Materials
www.saxion.nl
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technologies to deliver great
results
LC-MS
GC-MS
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Lyseren binnen vijf seconden
MP Bio introduceert de Super FastPrep-1,
het eerste mobiele homogeniseersysteem,
dat elk type monster, hoe taai ook, snel
en constant binnen enkele seconden kan
lyseren. In vergelijking met traditionele
homogeniseermethodes, zoals vortex,
ultrasoon of vermalen, zorgt de compacte,
draagbare lichtgewicht Super FastPrep-1
voor een hogere opbrengst aan intact
DNA, RNA en eiwitten.
Een grote verscheidenheid aan gespecia-

liseerde ‘lysing matrix’ buisjes is beschikbaar. Die zijn geschikt voor monsters van
verschillende bronnen zoals bacteriën,
gisten, schimmels, botanische monsters
(inclusief zaden), insecten, zoogdieren,
weefsels (bot, huid, hersenen, tumor) en
gekweekte cellen.
BioSPX
www.biospx.com
info@biospx.com

Glasbodem voor optimale celgroei
De CellView slide glasbodem is nu beschikbaar met zowel een TC behandeld oppervlak,
voor eenvoudige toepassingen, als een Advanced TC behandeld oppervlak voor complexere experimenten, zoals meervoudige immunologische kleuring of de live celanalyse
van gevoelige cellen. Greiner Bio-One ontwikkelde deze nieuwe glascoating technologie
om een kunststofachtig oppervlak te creëren om cellen op te groeien. Glas is niet typisch
een materiaal dat normaal gezien bevorderlijk is voor celadhesie, maar deze speciale
coating maakt nu ook optimale celgroei mogelijk op glasoppervlakken.
De CellView slide kan worden gebruikt voor de analyse van levende cellen en hoge-resolutie microscopie. Omdat de morfologie en vitaliteit van cellen essentieel zijn voor een
succesvolle analyse, bieden de verschillende slide-oppervlakken de ideale onderzoeksomstandigheden voor diverse toepassingen.
Het TC of Advanced TC behandelde 175 µm dikke dekglas van borosilicaat is ingebed in
een transparante kunststof slide, uitgerust met een verwijderbare behuizing van zwart
polystyreen. Deze behuizing deelt de slide op in tien ronde compartimenten, die allen de
afmetingen van een well hebben in een standaard 96 well microplaat.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl.gbo.com

Snel en precies pipetteren
De vernieuwde elektronische pipet Pipetman M heeft gegarandeerde prestaties,
zowel voor standaard als repetitief pipetteren. De precieze, betrouwbare en zeer
gebruiksvriendelijke pipetten zijn verkrijgbaar in een uitgebreide volumereeks:
• 8 single channels (van 0,5 μl tot 10 ml)
• 12 multichannels (van 0,5 μl tot 1200 μl)
Met de 5-pipetteer modus (pipet, repetitive, mix, reverse en custom) kan snel en
gemakkelijk een protocol worden gecreeerd.
Op elke Pipetman M, die wordt geleverd
met een certificaat van conformiteit, is
twee jaar garantie.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com
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CONTRACT RESEARCH

Mercachem speelt
met vriesdrogen in
op hogere klanteisen
Het Nijmeegse Mercachem, één van de grootste werkgevers in WestEuropa voor organisch-chemici, is uitgegroeid tot een CRO die inmiddels
het hele traject kan aanbieden van single compound synthese tot aan het
produceren van stoffen op kilogramschaal. De strategie om één van de
beste te zijn in chemie heeft zich ook uitbetaald in innovatieve
diensten buiten het klassieke CRO-model.

V

raag een willekeurige Nijmegenaar om
een bedrijf te noemen dat is gevestigd
aan de Kerkenbos. Geheid dat die aankomt met Oriental Plaza, een tot ver
buiten de stad bekende plek om Oosters te eten.
Met vier restaurants, voor Chinees & Kantonees,
Sushi & Grill, Japans en Thais, pretendeert het de
volledige Oosterse keuken af te dekken.
Veel minder Nijmegenaren, misschien wel geen
één, zullen op de proppen komen met de bijna
naaste buur: Mercachem. Niet vreemd als je
bedenkt dat er in de hoofdvestiging aan de Kerkenbos zo’n 100 mensen –bijna allemaal onderzoekers waarvan bijna de helft gepromoveerd–
werken aan het synthetiseren van organische
verbindingen, en dat voor een volledig buitenlandse klantenkring in met name Noord-Amerika
en Europa. Ook wel in het Verre Oosten, maar
daar heeft de CRO (‘contract research organization’) vooral concurrenten.
Net als zijn Oosterse buur, heeft Mercachem vier
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ijzers in het vuur om de klanten te paaien: Discovery Chemistry, Parallel Chemistry, Medicinal
Chemistry en Process Research. Maar waar de
culinaire klant zich beperkt tot één restaurant,
ziet Mercachem haar klanten een steeds groter
deel van het dienstenpakket opsouperen. Zo
groot dat het inmiddels de menukaart al weer
aan het uitbreiden is.

“We hebben een infrastructuur gecreëerd waarbij de

drempel voor gebruik van
de vriesdrogers enorm
verlaagd is en iedereen er

ook daadwerkelijk gebruik van
maakt.”

Discovery Chemistry
Bij de oprichting van Mercachem, in 1997, lag
de focus nog volledig op Discovery Chemistry,
het op aanvraag synthetiseren van specifieke
chemische stoffen. “In die tijd kwam de trend
van outsourcing en offshoring op, met name in
de farmaceutische industrie. In opdracht van de
klant maakten wij een specifieke chemische stof
of een serie stoffen die ze niet uit de catalogus konden kopen en niet langer zelf wilden of
konden synthetiseren. Dit doen we nog steeds
veel voor de farmaceutische industrie, maar

ook voor andere markten, zoals de
agrochemie en de diergeneesmiddelenindustrie. Ook maken we
‘special purpose’ chemicaliën, zoals
diagnostische probes”, vertelt Jan
Schultz, directeur business development bij Mercachem. “De basis
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Collin Visser bij één van de twee door Salm en Kipp geleverde Christ vriesdrogers.

is de klassieke organische chemie,
maar de nadruk ligt op het maken
van heterocyclische stoffen die
een een grote verscheidenheid aan
biologische activiteiten vertonen
en daarom interessant zijn voor
geneesmiddelenonderzoek. Voor de
farma betekent dat we ons richten
op ‘small molecules’ en niet op
‘biologicals’, waar momenteel veel
belangstelling voor bestaat. Maar
bedenk dat nog steeds 85 % van de
geneesmiddelen small molecules zijn
en dat veel ziektes momenteel niet
aan te pakken zijn met biologicals.
We houden ons in dat kader wel
steeds meer bezig met antibodydrug conjugaten; het koppelen van
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een antilichaam aan een small molecule met
behulp van een speciaal linker molecuul. Zo’n
complex kun je beschouwen als een delivery
systeem om de werkzame stof op de juiste plek
in het lichaam te krijgen.”

Parallel synthetiseren
De tweede ontwikkelde service –Parallel Chemistry– is direct gekoppeld aan de ontwikkeling van
geneesmiddelen. Klanten willen naast de actieve
hit (het startpunt voor het ontwikkelen van een
medicijn) een groot aantal analoge verbindingen hebben om de structuur-activiteitsrelatie
te kunnen onderzoeken. “We hebben hiervoor
een technologieplatform gebouwd, waarmee we
honderden verschillende reacties parallel in kleine
buisjes naast elkaar kunnen laten lopen. Deze
dienst vereist een andere aanpak dan bij Disco-

very Chemistry, meer productiegeoriënteerd en
je moet als chemicus niet iedere reactie willen
optimaliseren. Die honderden reacties hoeven
ook niet allemaal te lukken: in zo’n 80 % van de
gevallen hebben we doorgaans een resultaat.
Aspecten als dataverwerking en high-throughput
zuivering spelen hier naast de chemie een belangrijke rol”, vertelt Jan Schultz.
De workflow om efficiënt veel producten met
een goede opbrengst te kunnen maken maakt
Mercachem niet alleen op kwaliteits- maar ook
op prijsniveau concurrerend met bedrijven in het
Verre Oosten. Bovendien is het mede hierdoor
gelukt één van de partners te worden in het
European Lead Factory project, dat moet leiden
tot een half miljoen stoffen die kunnen worden
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor hebben zeven Europese farmabedrijven een ➞
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die dan vaak ook als eerste voor de
GLP tox wordt gebruikt.”

Hybride model

Organisch chemicus Kasia Borsuk is ook een regelmatig gebruiker van de vriesdrogers.

deel van hun stoffencollectie ingebracht en moeten er nog eens 200.000 stoffen worden gemaakt
op basis van academische ideeën. “Onze taak is
het maken van 40.000 verbindingen in vijf jaar
tijd. Inmiddels zijn we op de helft en zitten we
momenteel op een productie van 1.000 stoffen
per maand. We krijgen hiervoor subsidie, maar
moeten ook flink investeren. Maar dat betaalt
zich nu al uit in de vorm van projecten die hieruit
ontstaan. Bovendien hebben we de infrastructuur
enorm kunnen uitbreiden, waardoor de efficiency
nog verder is toegenomen”, aldus Schultz.

kilogrammen. “Hiermee zitten we in een niche
waar eigenlijk nauwelijks andere spelers zijn. Er
zijn heel veel contract manufacturing bedrijven
die zich richten op nog grotere schaal en dit soort
kleine projecten erbij te doen in de hoop dat ze
in de toekomst de opdracht voor het grote werk
krijgen. Maar ze zijn er eigenlijk niet optimaal
voor toegerust. Ze gaan van grote schaal naar
research, terwijl wij van research naar opschaling
gaan. Het blijkt een attractieve propositie voor
bedrijven om de klinische batch te laten maken,

Door de vele saneringen en
reorganisaties in de farma neemt
de capaciteit om intern ideeën te
ontwikkelen af, wat de noodzaak
voor externe innovatie vergroot.
“Klanten waren daar wat huiverig
voor, je komt tenslotte aan hun IP,
op basis waarvan de waarde voor
de onderneming wordt gecreëerd.
Ze zochten daarvoor aanvankelijk
vaak de samenwerking met
academische groepen, maar daar
kom je bedrijfsmatig minder goed
mee uit de voeten. Wij zitten daar
tussenin: we hebben veel kennis en
zijn een op en top dienstverlenend
bedrijf. We merken dat de markt
steeds meer open staat voor externe
partijen zoals Mercachem voor het
ontwerpen van stoffen met een
bepaalde biologische activiteit en
specifiek eigenschappen, Medicinal

Procesoptimalisering
Met Process Research heeft Mercachem een volgende service toegevoegd in het ontwikkelingstraject van farmaceuten. Voor opschaling van de
productie van een kandidaat geneesmiddel tot
hoeveelheden voor klinisch onderzoek voldoet
de laboratoriumroute vaak niet meer, omdat die
vaak inefficiënt is. Ook gaan aspecten als ‘cost
of goods’, ‘catalyst load’ en ‘purity profiles’
zwaarder wegen in de optimalisering. Omdat
Mercachem al veel onderzoek heeft gedaan op
labniveau is het dan een vrij logische stap om ook
van die expertise gebruik te kunnen maken voor
de productie van grotere hoeveelheden, zeker als
dat ook nog onder GMP kan. Waar dat aanvankelijk in Nijmegen kon voor een paar honderd gram,
is dat sinds de acquisitie van een productiefaciliteit in Praag, in 2014, mogelijk voor enkele
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Sinds de acquisitie van een GMP-productiefaciliteit in Praag, in 2014, kan Mercachem batches van enkele kilogrammen
produceren.
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Chemistry. Dit leidt ook steeds vaker tot
meerjarige samenwerkingen, waarbij meerdere
onderdelen uit ons servicepakket worden ingezet.
De specifieke kennis van zo’n project leidt vaak
tot vervolgprojecten omdat er geen alternatieven
zijn; we worden steeds meer deel van hun
onderzoeksteam”, vertelt Jan Schultz.
Als CRO hanteert Mercachem het credo dat alles
wat wordt ontwikkeld eigendom van de klant is.
Naast het spreekwoordelijke ‘uurtje factuurtje’
investeert het bedrijf daarbij ook in het ontwikkelen van nieuwe chemie die volledig IP-vrij is.
“Dat zijn nieuwe stoffen met structuren die patenteerbaar zijn. We gaan hierbij niet verder dan
kijken of iets in een diermodel werkt. Als dat het
geval is, dan bieden we zo’n project actief aan
op de markt. Hierbij snijdt het mes voor ons aan
twee kanten. We kunnen op een andere manier
omzet genereren door een ‘signing fee’ van zeg
een paar miljoen te vragen en daarmee toegang
te geven tot de IP. Maar vervolgens bedingen we
ook dat de afnemer (en nieuwe eigenaar) van de
IP ons als CRO een x aantal maanden laat werken
aan dit project”, legt Jan Schultz uit.

Steeds meer vriesdrogen
De verbreding van het servicepakket en de groei
van het bedrijf zijn terug te zien in de laboratoria, die meer dan goed gevuld zijn met onderzoekers en apparatuur. Een andere, op het eerste
oog minder voor de hand liggende indicator, is
de bezettingsgraad van de vriesdroogapparatuur, die enorm is toegenomen. Volgens Collin
Visser, die verantwoordelijk is voor onderhoud
en beheer van de vriesdrogers, hangt dit samen
met de hogere eisen van de klanten. “Ze willen
niet alleen hogere zuiverheden (vaak meer dan
98% of zelfs 99%), maar eisen ook dat bepaalde
oplosmiddelen er niet in voorkomen omdat die
zelfs in de kleinste concentraties van invloed
kunnen zijn op testen die ze met die stoffen willen uitvoeren. Dit kunnen we efficiënt realiseren
met vriesdrogen, waarbij de gesynthetiseerde
producten als kristallen worden geleverd in plaats
van de olie-achtige substantie die je met vacuümtechnieken krijgt.”
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Efficiënte synthese van componenten bibliotheken is één van de vier pijlers onder de chemie die Mercachem biedt voor het traject vanaf synthetiseren en optimaliseren van hits tot aan onder GMP produceren
van fase 2 klinisch materiaal.

Ook voor de chemici van Mercachem is de
kristalvorm een uitkomst, als er bijvoorbeeld
50 mg van een product in 50 vials moet worden
geleverd. “ Dat is dan wel heel lastig als je op
de oude manier droogt en met een olie-achtige
substantie aan de slag moet. Na vriesdrogen kun
je de producten veel gemakkelijker verdelen”,
vertelt organisch chemicus Kasia Borsuk. “Ook
kan het bij projecten voorkomen dat je een compound naar wel acht verschillende partijen moet
opsturen. Als je uit kunt gaan van de kristallen
kan je dat vanuit één batch niet alleen prima verdelen, maar er ook voor zorgen dat iedere partij
dezelfde kwaliteit heeft.”
Waar na de aanschaf van de eerste Christ vriesdroger bij Salm en Kipp, zo’n tien jaar geleden,
het apparaat maar eens per week werd gebruikt
bij grote schaal experimenten in de orde van
50 gram, weten alle chemici de inmiddels twee
Christ vriesdrogers te vinden. Of ze nu werken
voor Discovery Chemistry, Parallel Chemistry of
Medicinal Chemistry. Dag in dag uit zorgen ze
voor een volle intekenlijst.
“Het vriesdrogen vindt bij ons overnacht plaats.
Dat doen we vooral voor het gemak: je hangt de
kolf eraan en de volgende dag is het product gevriesdroogd. Sneller zou kunnen, maar is zelden
nodig. Bovendien moet je voor sneller vriesdrogen optimaliseren en dat is bij ons een onbegonnen zaak, omdat we zo’n grote verscheidenheid
aan stoffen maken; iedere dag hangt er wel een
ander product aan. We kiezen derhalve voor een
combinatie van minimale druk (0,0002 mbar) en
maximale temperatuur (-85 °C), zodat in principe

iedere compound na een nachtje
vriesdrogen in kristalvorm beschikbaar is”, vertelt Collin Visser.
Op dit moment is er met de twee
vriesdrogers nog voldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen.
“Ik zorg er voor dat er tenminste
één altijd draait; als het echt nodig
is zet ik ze alle twee in. Belangrijk
is dat we een infrastructuur hebben
gecreëerd waarbij de drempel voor
gebruik enorm verlaagd is en iedereen er ook daadwerkelijk gebruik
van maakt. Waar je voorheen zelf
het apparaat aan moest zetten en
controleren, de olie van de pomp
moest bijvullen, noem maar op,
volstaat het nu om er voor te zorgen
dat het slijpstuk van de kolf met
het te vriesdrogen product goed is
ingevet, dat er geen barst in zit en
dat die goed bevroren is. De zelfwerkzaamheid is enorm vergroot,
wat de productiviteit en efficiency
ten goede komt, en dat heeft weer
waarde voor zowel het lab als de
klant.”
I N F O R M AT I E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
Mercachem
www.mercachem.com
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EEN GOED GEVOEL …

… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkastelektronica 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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-80 °C met
stikstofkoeling
MVE heeft met de Vario een volgende generatie
vloeibare stikstofvaten ontwikkeld. Deze biologische opslagvaten kunnen nu opslaan in een
temperatuurbereik 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 instellen 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 schadelijke gassen (CFC/
HFC) of restproducten en zijn 90 % recyclebaar.
De opslagcapaciteiten zijn gelijk aan de MVE HE
high-efficiency vaten. Voor de MVE Vario 1539R
is dat 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
monsters, 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 onderhoudskosten).
• 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 temperatuurbereik (-50 °C tot en met -196 °C).
• Kan in iedere bestaande cryobank worden
geplaatst.
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Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Kjeldahl met potentiometrische of colorimetrische titratie
Met de nieuwste generatie Kjeldahl-apparaten van Büchi, de KjelMaster
K-375, kunnen Kjeldahl-monsters worden gedestilleerd en met behulp van
de geïntegreerde titrator ook worden getitreerd. Uniek is de mogelijkheid
om voor de titratie potentiometrische of colorimetrische eindpuntsbepaling te selecteren. Beide methoden zijn officieel goedgekeurd volgens
AOAC, DIN/ISO en EPA. Het wisselen
tussen deze methoden kan snel en
eenvoudig door de betreffende sensor
te plaatsen. Verdere aanpassingen aan
het apparaat of de titrator zijn niet
nodig.
Voor volledig automatische werking
kan de KjelMaster K-375 worden gekoppeld aan een autosampler. Hiervoor
zijn twee modellen beschikbaar die
verschillen in monstercapaciteit. De
KjelSampler K-376 kan maximaal 24
monsters verwerken; de K-377 heeft
plek voor 40 monsters, waarbij de monsterbuizen kunnen worden geplaatst
in twee rekken van elk 20 monsters.
Dit levert een continue werkwijze op:
terwijl het ene rek wordt gemeten,
kan het andere alvast worden gepro-
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grammeerd en daarna worden ingezet. Door het compacte ontwerp neemt
de autosampler weinig plaats in. Beide systemen kunnen direct op iedere
labtafel worden geïnstalleerd. De stikstof- of eiwitbepaling volgens Kjeldahl
vergt in het algemeen drie afzonderlijke stappen, waarbij de destructie
vooraf gaat aan de destillatie en titratie. Voor de eerste stap biedt Büchi
met de KjelDigester K-446 en K-449
twee nieuwe destructie-apparaten die
naadloos aansluiten bij het KjelMaster
systeem. Zo kan het monsterrek direct
in de autosampler worden geplaatst,
zodat de buizen niet manueel hoeven te worden verplaatst. Een andere
blikvanger van deze apparaten is het
verbeterde afdichtingssysteem.
De Scrubber K-415 completeert
het Kjeldahl-systeem. Dit apparaat
neutraliseert de zure dampen die bij
de destructie worden geproduceerd
en zorgt zo voor schone lucht in het
laboratorium.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com
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Analyzers blijven doorstampen
in dynamiek van veranderend
diagnostisch landschap
Met de investering in twee klinisch chemische analyzers en grotere
systemen voor zuiver water heeft het diagnostisch laboratorium
van Saltro in Utrecht de analysecapaciteit uitgebreid. Dat was nodig
vanwege het binnenhalen van enkele grote klanten. Maar ook andere ontwikkelingen binnen de eerstelijns diagnostiek zullen tot een grotere monsterstroom leiden.

A

mper een jaar na de interne verhuizing
van het diagnostisch laboratorium in
het pand van Saltro aan de Mississippidreef in Utrecht diende er zich al
weer een nieuwe uitdaging aan voor de analisten.
Door de samenwerking met Zorggroep Almere en
Arts & Zorg (een in Midden- en Noord-Nederland
actieve zorggroep) zou het aantal monsters
dusdanig groeien, dat met name de bestaande
klinisch chemische analyzer tegen de grenzen van
zijn capaciteit zou aanlopen. “In eerste instantie
dachten we dit te kunnen ondervangen met de
aanschaf van een soortgelijke, nieuwe-generatie
analyzer, die al in de planning zat. Maar bij die
oplossing zou er weinig ruimte zijn voor verdere
groei, waarop is besloten om tegelijk te investeren in een tweede, kleiner systeem. Omdat
het door het werk voor de twee nieuwe klanten
extra druk was, zijn die veranderingen versneld
ingevoerd. In april 2015 hadden we de eerste
bijeenkomst en sinds half november zijn we ope-
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rationeel met de grote analyzer”, vertelt Margo
van Roosmalen die bij het cluster Klinische Chemie een van de drie werkplekverantwoordelijken
is voor de grote chemie analyzers, waaronder de
recent aangeschafte AU5800.
Liejanne de With, die net als haar collega
Margo werkt in het cluster Klinische Chemie
onder leiding van Mariska de Ruiter, schetst de
uitdagingen die zij op de werkvloer tegenkwam.
“Door het draaien van extra monsters op één
apparaat hadden we sowieso al meer werk, maar
daar kwam dus de voorbereiding en uitvoering
van het validatietraject van de nieuwe analyzer
nog bij. Werk dat grotendeels in de zomervakantie plaatsvond, zodat je goede afspraken moest
maken, niet alleen met je collega’s, maar ook met
de leveranciers. Hiervoor hebben we veel baat
gehad bij het draaiboek dat Mariska in overleg
met de Facilitaire Dienst had gemaakt, waardoor
alles precies in elkaar paste. Want er moest ook
nog her en der worden geschoven en verbouwd.

Allereerst moest er plek worden
vrijgemaakt voor het valideren van
de analyzers; eerst de grote, en
dan de kleine, want twee tegelijk
is niet praktisch en daar hadden we
echt geen ruimte voor. Bovendien
moesten we het lab weer deels
herinrichten om de tweede analyzer
een plekje te geven. Dat doet wel
een beetje pijn als je bedenkt dat we
amper een jaar eerder aan de hand
van lean methodieken een optimale inrichting hadden gecreëerd.
Maar omdat we inmiddels aardig
bedreven zijn in het lean denken
waren we als team in staat om ook
hier weer tot een goede oplossing
te komen.”

Meer puur water
Met de uitbreiding van de analyse-
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Analisten Margo van Roosmalen (links) en Liejanne de With bij de nieuwe klinisch chemische analyzer die een belangrijke aanleiding vormde voor de investering in de grotere-capaciteit
waterzuiveringssystemen van Elga.

apparatuur nam de vraag naar zuiver water dusdanig toe dat met de
bestaande redundante configuratie
van twee middelgrote Elga-units
niet altijd de piekcapaciteit kon
worden gegarandeerd. Alleen al
de grote chemie analyzer gebruikt
124 liter per uur, en dan heb je
ook nog de kleinere analyzer, de
apparaten voor allergie en stolling
en de tapkranen. “We hebben
derhalve bij Veolia Water twee
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nieuwe Medica systemen van Elga besteld.
Deze kunnen ieder 18 liter zuiver water per
minuut leveren bij 3 bar, wat neerkomt op ruim
duizend liter per uur. Daarmee hebben we weer
genoeg marge in redundante capaciteit om in
noodgevallen of bij onderhoud het hele lab via
één apparaat te voorzien van voldoende zuiver
water. Door een systeem om snel te wisselen
tussen het ene en het andere apparaat zal er
wat de watervoorziening betreft nooit paniek
hoeven te ontstaan: je kunt de tijd nemen om
een filter te vervangen en ook bij onvoorziene

storingen loopt alles gewoon door”, vertelt
Margo van Roosmalen.
Die grotere apparaten konden ook niet zonder
slag of stoot op het lab worden geplaatst. “Ze
pasten niet meer in de ruimte waar de kleinere
voorgangers hadden gestaan. Bovendien was die
plek ook geen optie meer omdat je ze te goed op
het lab zou kunnen horen. We hebben er dus een
hokje omheen laten bouwen, zodat ze nog steeds
goed bereikbaar zijn zonder dat we last hebben
van het geluid dat ze maken. Want geluid hebben
➞
we al meer dan genoeg met al die zoemende
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analyse-apparaten en je moet het
niveau wel binnen de normen houden”, aldus Liejanne de With.

Lean
Vandaag de dag verwerkt het
cluster Klinische Chemie gemiddeld
zo’n 3.300 buizen per dag, met
piekdagen van meer dan 4.000 en
‘rustige’ dagen van rond de 3.000.
Het cluster Klinische Chemie vormt
samen met de clusters Hematologie
en Medicijnen/Speciale Technieken
het klinisch chemisch lab; daarnaast
is er binnen Saltro nog een microbiologisch en een pathologisch
laboratorium.
Waar met het binnenhalen van de
twee nieuwe, grote klanten extra
investeringen in apparatuur nodig
waren, hoefde het personeelsbestand niet uitgebreid te worden.
“Het lean denken betaalt zich ook
hier uit. Omdat we processen efficiënter zijn gaan invullen, kunnen
we meer aan. Zo maken we gebruik
van de ‘milk man’, één persoon
die één keer per dag voor het hele
lab lijsten met op te halen spullen
verzamelt, naar het magazijn loopt,
alles meeneemt en weer over de
werkplekken verdeelt. Dat levert
een enorme tijdsbesparing in vergelijking met de oude situatie waar
bij wijze van spreken iedereen even
naar het magazijn ging om wat
voor zichzelf op te halen”, vertelt
Margo. Maar ook meer flexibiliteit
van de analisten in de vorm van
aangepaste werktijden draagt bij
aan de grotere verwerkingscapaciteit. Zo zijn er voor bepaalde
werkstations, zoals de AU5800,
diensten ingedeeld, waarbij de ene
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analist werkt van half negen tot vijf en de ander
van tien tot half zeven.

Vinger aan de pols
Ofschoon de klinisch chemische analyzers nagenoeg automatisch hun werk doen, ben je bij
het huidige monsteraanbod toch met z’n tweeën
de hele dag druk met die twee apparaten. “We
beginnen iedere dag met kalibreren door het
draaien van enkele vaste controlemonsters. Over
de dag zijn we vooral gespitst op afwijkende
waarden. Die komen veelal aan het licht door de
middleware, de software tussen het apparaat en
het Labosys, waarin veel regels zijn geprogrammeerd die op basis van de uitslag een monster
kunnen tegenhouden. We bekijken dan direct
de uitslag en valideren die als er verder niets
bijzonders is. In andere gevallen zetten we het
monster opnieuw in, waarna we de tweede
uitslag ook valideren. Door de jaren heen hebben
we heel wat ervaring opgebouwd, dus we zien al
snel of er iets echt afwijkend is. Bijvoorbeeld een
monster kan heel vettig of vies zijn, waardoor
je rare uitslagen krijgt. Soms moet je ook wel
eens iets met de hand verdunnen, omdat het

apparaat dat niet kan, bijvoorbeeld bij de bepaling van bilirubine bij pasgeborenen. Daar wordt
zo weinig materiaal bij afgenomen, dat je daar
handverdunningen van moet maken. Alle aparte
waardes die te hoog of te laag zijn komen in een
lijst die wordt doorgestuurd naar een van de
kernanalisten, in ons geval is dat meestal Mariska, die ze allemaal nog eens bekijkt en ze ook
weer moet goedkeuren. Ook voeren we op het
einde van de dag weer de nodige kwaliteitscontroles uit. Als werkplekverantwoordelijke voer ik
ook het maandelijks onderhoud uit en los kleine
probleempjes op. Tenslotte zetten we natuurlijk
ook de monsterrekken klaar en halen ze weer
weg. En we vullen de magazijnen met reagentia.
Reagentia die we trouwens in het kader van lean
niet meer per maand bestellen, maar per week.
Dat lijkt op het eerste gezicht minder efficiënt,
maar bespaart flink op voorraadkosten”, vertelt
Liejanne de With.

Inconsistent beleid
Kosten is ook een onderwerp dat steevast aan de
orde is in de financiering van de eerstelijns zorg.
Een financiering die anders geregeld is dan me-
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“Door een systeem om snel te wisselen tussen het ene en het
andere apparaat zal er wat de watervoorziening betreft

nooit paniek hoeven te ontstaan.”

nigeen zou denken, en waar nogal wat op aan te
merken is. Dat vinden ze ook bij Saltro, dat in de
persoon van bestuursvoorzitster Esther Talboom
actief is in het op de politieke agenda zetten
van dit inconsistente beleid. Wat is het geval?
Kosten voor huisartsenconsults worden 100%
vergoed in de basispolis, maar bij het inzetten
van eerstelijns diagnostiek gaat bij de patiënt de
teller van het eigen risico direct lopen. En dat is
op zijn minst merkwaardig te noemen, zeker in
het licht van het overheidsbeleid dat streeft naar
een zo goed mogelijke eerstelijns zorg, zodat er
zo min mogelijk onnodige doorverwijzingen hoeven plaats te vinden. De rol voor de eerstelijns
diagnostiek is hierin essentieel: 60 tot 70 procent
van de medische besluiten vindt plaats op basis
van eerstelijns diagnostiek en in ruim 80% van
die gevallen levert dit een negatieve (dus voor de
patiënt gunstige) uitslag.
Maar door de vergoeding van zorg en diagnostiek
verschillend te regelen kan de efficiëntie van die
poortwachtersfunctie behoorlijk gaan rammelen.
Een arts kan bijvoorbeeld minder uitgebreide diagnostiek aanvragen waardoor een diagnose niet
goed of te laat wordt gesteld, met alle (tweedelijns) gevolgen van dien, om maar niet te spreken
over de effecten voor de patiënt zelf.

Decentrale diagnostiek
Saltro neemt ook het voortouw in allerlei ontwikkelingen in decentrale diagnostiek, zowel
bij huisartsen als patiënten. Huisartsen voeren
al lang eenvoudige testjes uit op bijvoorbeeld
glucose of ijzer, maar nieuwe technieken maken
het mogelijk dat een steeds groter deel van de
laboratoriumtesten in de huisartsenpraktijk kan
plaatsvinden, bijvoorbeeld de CRP-test om te bepalen of er sprake is van een ontsteking. Voordeel
hiervan is dat ter plekke direct een diagnose kan
worden gesteld en een behandelplan kan worden
gemaakt. Saltro faciliteert dergelijke ontwikkelingen door kennisoverdracht rond praktische
uitvoering en kwaliteit.
Ook patiënten gaan steeds meer zelf doen op het
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gebied van diagnostiek. Bijvoorbeeld trombosepatiënten hoeven voor het bepalen van de stollingswaarde niet meer naar een prikpost, maar
kunnen thuis aan de hand van een druppeltje
bloed op een teststrip de waarde in een apparaatje aflezen. Die waarden kunnen ze invullen op
een kalender, die vervolgens door een doseerarts
in het laboratoriumsysteem worden ingevoerd.
Patiënten kunnen dat ook zelf doen, online in
het Tromboseportaal, waarbij het systeem aan
de arts een waarschuwing geeft bij afwijkende
uitslagen.
Een ander instrument dat de efficiency voor arts
en patiënt verbetert is het Uitslagenportaal. Patiënten kunnen de uitslagen inzien van (vooralsnog
alleen) het klinisch chemisch laboratorium op de
avond van de dag dat het bloed is afgenomen.
Hierbij zien ze niet alleen de waarde, maar ook
een kleur, waarbij groen staat voor ‘binnen de
waarden’, oranje en rood voor erbuiten. Door
een op de patiënt geschreven uitleg kan de
communicatie tussen arts en patiënt efficiënter
plaatsvinden.

Meer monsters
Waar je vanwege het decentraal testen een lager
monsteraanbod zou verwachten in het laboratorium, zijn er ook ontwikkelingen gaande die
tot het tegengestelde effect leiden. Saltro heeft
door lean werken en door een sterke marktfocus
partners aan zich weten te binden zodat schaalgrootte behouden is gebleven. Daarnaast bereidt
Saltro zich voor op de toekomst door te innoveren en het aanbod uit te breiden met decentrale
diagnostiek. Voor de twee nieuwe analyzers bij
Saltro zal er voorlopig meer dan voldoende monsteraanbod zijn.
I N F O R M AT I E

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

Eén van de twee bij Veolia Water aangeschafte Medica
waterzuiveringssystemen van Elga, die met een capaciteit
van elk 18 liter zuiver water per minuut ruimschoots kun-

Saltro
www.saltro.nl

nen voldoen aan de huidige en toekomstige vraag van het
klinisch chemische lab van Saltro.

■

27-01-16 09:28

ESCO Airstream plus

Nieuw in Ned
erland

Zuinige, stille en complete bioveiligheidskast klasse II
Luchtstroom sensoren

Dubbele DC ECM Blower

• Real-time bewaking
• Alarmering gebruiker

• 70% zuiniger
• Met nachtstand

RS 232 aansluiting

Uitgebreid bedieningspaneel

• Data uitvoer
• Bewaking op afstand

• Naar de gebruiker gericht
• Alle info in één oogopslag

ULPA filter

Hybride zijwand van RVS en glas
• Prettig omgevingslicht
• Voorzieningen goed bereikbaar

• ISO klasse 3 werkruimte
• 10x schonere lucht

Heldere LED lamp
• Energiezuinig
• Gaat 4x langer mee

Gemotoriseerd raam
• Aerosol dichte afsluiting
• Stopt automatisch op juiste hoogte

Verhoogde armsteun
• Comfortabele zithouding
• Voorkomt blokkeren openingen

Laag geluidsniveau
• Minder vermoeiend
• 51.7 dBA*

Optionele H2O2 injectie poort

• Aansluiting voor VHP generator
• Voor eenvoudige decontaminatie

* AC2-4E8-TU in open veld conditie/echo vrije ruimte.
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Altijd zicht op de zuurkast
Met de Exploris TouchTronic van laboratoriuminrichter Köttermann
hebben labmedewerkers alle informatie en functies van een zuurkast
doorlopend op het scherm zichtbaar en kan men deze met een vinger,
door swipen en aanraken intuïtief en gebruikersvriendelijk bedienen.
Tot de hoofdfuncties van de TouchTronic behoren de bewaking en
weergave van de hoeveelheid afvoerlucht en de alarmering richting de
gebruiker in het geval dat de installatietechnische zijde onvoldoende
werkt. Dit maakt de TouchTronic zuurkasten bijzonder veilig. Het
schuifraam laat zich ergonomisch bedienen met behulp van het touch
screen. Indien de zuurkast geen beweging detecteert zal het raam zich
na verloop van tijd automatisch sluiten. De stopcontacten in de zuurkast kunnen met timers in- en uitgeschakeld worden.
Een andere innovatie is de Exploris VarioTop, een zuurkast waarvan het tafelblad zich motorisch via de TouchTronic op de
gewenste werkhoogte laat instellen.
Köttermann
www.kottermann.com
systemlabor.nl@kottermann.com

Flexibel microwave platform
voor synthese
De nieuwe Milestone flexiWave rekent af met de beperkingen van conventionele
microwave synthese instrumenten. Op dit microwave platform is het mogelijk
zowel klassieke glaswerk, hoge druk syntheses als solid-phase reacties uit te voeren. In combinatie met de twee krachtige magnetrons van 950 W (totaal 1900 W)
en de grootste magnetronkamer op de markt (70 liter), maakt dat de Milestone
flexiWave een zeer flexibel systeem, met een groot applicatiebereik voor reacties
van milligram tot multi-gram.
Milestone’s microwave technologie heeft de uitvoering en optimalisatie van
syntheseprotocollen en de opschaling tot multi-gram productie ingrijpend
veranderd. Via parallelle tests is met de recente generatie microwave reactoren een snelle screening mogelijk van de reactieomstandigheden, zoals het
selecteren van katalysator, oplosmiddel en condities. Experimenten verlopen
sneller dan ooit, van uren naar minuten, geven een hogere opbrengst en minder
bijproducten. Bijkomend voordeel is het lagere energie- en chemicaliënverbruik. Daarom is microwave synthese uitgegroeid tot een toonaangevende
technologie in de farmaceutische-, biotech-, polymeer-, fijnchemicaliën- en
agrochemische industrie.
Dankzij de ingebouwde SafeView camera van de flexiWave kunnen de reacties
goed worden gevolgd. Daarnaast beschikt de microwave over een ingebouwde
magnetische roerder voor krachtig roeren in alle reactievaten.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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IMMUNOLOGIE

M’hamed Hadfoune is supervisor van het immunologisch lab, dat in de nieuwe structuur in één grote ruimte met het metabole lab van heelkunde en het MS-imaging lab is ondergebracht.

Over een half jaar vindt aan de Universiteit Maastricht de officiële opening plaats
van een uniek laboratorium, waarin fundamentele en klinische onderzoekers
elkaar vinden in disciplines als immunologie, metabolic profiling en imaging. De
synergie in translationeel onderzoek moet binnen enkele jaren leiden tot de OK
van de toekomst, de eerste moleculaire operatiekamer. Maar ook ander onderzoek
trekt hier profijt van.
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Biomedici en chirurgen
zij aan zij
met massaspectrometristen

B

ijna zeventien jaar geleden startte
M’hamed Hadfoune zijn carrière bij de
Universiteit Maastricht als analist bij het
onderzoekslaboratorium van de afdeling
Algemene Heelkunde. Sinds die tijd heeft het
onderzoek een enorme vlucht genomen, maar
die ontwikkelingen lijken wel in het niet te vallen
bij wat er het afgelopen jaar in of beter gezegd
naast zijn laboratorium is gebeurd. En vooral: bij
wat er nog staat te gebeuren.
Katalysator voor die ontwikkelingen is de
aanstelling in 2014 van Ron Heeren als universiteitshoogleraar bij de Universiteit Maastricht.
Heeren, die bij het Amsterdamse FOM-instituut
AMOLF imaging met behulp van massaspectrometrie op de kaart heeft gezet, is in Maastricht
één van de directeuren van het nieuw opgezette
M4I, wat staat voor Maastricht MultiModal
Molecular Imaging Institute. Daar richt hij zich
met massaspectrometrie op molecular imaging
op submicroschaal. Mededirecteur en eveneens
universiteitshoogleraar Peter Peeters, afkomstig
van het NKI, kijkt ook naar moleculen, maar dan
op nanoschaal met veelal elektronenmicroscopische technieken.
“Belangrijke reden om de stap naar Maastricht
te maken was dat we hier de brug kunnen slaan
tussen onze fundamentele moleculaire research
en de toepassing daarvan in de kliniek, translationeel onderzoek kunnen bedrijven. Die klinische
verankering kunnen we realiseren door samenwerking met de onderzoeksgroep Algemene
Heelkunde van Steven Olde Damink, die feitelijk
de initiator van dit alles is geweest. Ons instituut

LV28 Art_Greiner_Maastricht.indd 35

is ingebed in de Faculty of Health, Medicine and
Life Sciences van de Universiteit Maastricht,
en we werken nauw samen met de afdelingen
Algemene Heelkunde en Pathologie van het
ziekenhuis, het MUMC+. Wij zijn enorm gebaat
bij de nabijheid van al die klinische expertise en
de beschikbaarheid van humaan onderzoeksmateriaal om onze experimenten uit te voeren,
terwijl de klinici profiteren van een hele nieuwe
dimensie aan instrumentarium om metingen te
verrichten. Het schouder aan schouder bedenken
en uitvoeren van projecten geeft een enorme
impuls aan het onderzoek, zowel qua snelheid als
qua resultaten”, vertelt Ron Heeren enthousiast.

Nieuwe labstructuur
Dat schouder aan schouder kan je bijna letterlijk
nemen, als je kijkt naar het resultaat van bijna
een jaar verbouwen van de lab- en kantoorruimtes. “In de open, lichte kantoren zitten mensen
van heelkunde en M4I door elkaar. Dat werkt
zeer stimulerend, zeker voor de vele recente
nieuwkomers en al het personeel dat we nog
gaan aannemen. Met M4I zitten we nu op een
kleine 80 medewerkers, maar dat zullen er eind
van het jaar minstens 100 zijn. Samen met heelkunde komen we dan op een bezetting van 140
tot 150”, zegt Ron Heeren.
Ook de laboratoria zijn open, door het zoveel
mogelijk toepassen van glazen wanden. Vanuit
het heelkunde lab, met een scala aan immunologische technieken aan de ene kant, kijk je zo door
het metabole lab van heelkunde naar imaging
van M4I aan de andere kant. Die open structuur

“In Maastricht kunnen we
de brug slaan tussen
fundamentele moleculaire
research en de toepassing
daarvan in de kliniek,
kunnen we translationeel
onderzoek bedrijven.”
bevordert ook de uitwisseling tussen
de verschillende disciplines, zodat je
optimaal kunt profiteren van elkaars
expertise. “Elk van de drie disciplines –imaging, metabolic en moleculair– voert binnen een project zijn
deel uit. Het lab vormt zo een soort
van blauwdruk voor de projectstappen in het multidisciplinair onderzoek dat we hier kunnen bedrijven.
Imaging levert bijvoorbeeld een hele
trits van eiwitten op die een rol kunnen spelen in bepaalde processen.
Bij het immunologisch lab binnen
de heelkunde kunnen we tegen die
eiwitten antilichamen ontwikkelen,
die kunnen worden toegepast in klinische experimenten. Het metabole
lab verricht kwantitatieve analyses
van metabolieten ten behoeve van
de eigen en externe onderzoekslijnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van geavanceerde chromatografi➞
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Steven Olde Damink (links) en Ron Heeren zetten in op de
operatiekamer van de toekomst waarbij een grote rol is
weggelegd voor de moleculaire informatie die bijna realtime met MS-imaging kan worden verkregen en direct door
de chirurg tijdens het opereren kan worden gebruikt.

sche en massaspectrometrische apparatuur voor
scheiding en detectie van metabolieten. Een
nieuwe ontwikkeling binnen het metabole lab is
de inzet van deze technieken om de zuiverheid
en microheterogeniteit van eiwitten (bijvoorbeeld antilichamen die in het immunologisch
lab geproduceerd zijn) na te gaan. Het indelen
in functionaliteiten zorgt er ook voor dat je per
deel de mankracht, kennis en systemen verder
kunt ontwikkelen, waardoor je elkaar steeds
beter kunt helpen en van meer waarde kunt zijn
voor de onderzoeksprojecten”, vertelt M’hamed
Hadfoune.

NEC
De extra kansen die de nieuwe manier van onderzoek bedrijven geeft, kan M’hamed illustreren
aan de hand van een lopend onderzoek naar
eiwitmarkers voor darmischemie. “Uit klinisch
experimenteel onderzoek waarbij tijdens een
operatie een darmsegmentje, dat sowieso uit
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de patiënt verwijderd dient te worden, korte
tijd van bloed werd onthouden, kunnen op basis
van de eiwitten die daarbij vrijkomen, nieuwe
markers ontdekt worden voor darmischemie.
De profielen van een tweetal eiwitten, IFABP en
SM22, die vrijkomen uit de darm bij dergelijke
aandoeningen die in de kliniek vaak heel moeilijk
zijn te diagnosticeren, worden verder bestudeerd
en gevalideerd als marker. Als iemand acute
buikpijn heeft, kan dat van alles zijn, en dus ook
darmischemie, een aandoening met een hoge
morbiditeit en mortaliteit. Een diagnostische
test hiervoor kan dan uitkomst bieden, om te
beoordelen of een patiënt al dan niet geopereerd
moet worden. Ook kan dit helpen bij het diagnosticeren van NEC, necrotiserende enterocolitis,
een levensbedreigende aandoening die voor
kan komen bij pasgeboren baby’s, waar op dit
moment geen harde test voor beschikbaar is. De
diagnose wordt op dit moment onder andere gedaan aan de hand van beeldvormende technieken
waarbij wordt gekeken of er lucht in de darmwand zichtbaar is. Met de assay die wij aan het
ontwikkelen zijn, kun je in de urine van de baby
meten of IFABP en SM22 verhoogd zijn. Als dat
voor beide eiwitten het geval is, kun je met een
grotere mate van zekerheid stellen dat de darm
ernstig is aangetast en heb je dus mogelijk een
eindpuntmeting, waarop je kunt besluiten om de
buik open te maken. Je kunt ook nog een gedifferentieerd beeld uit deze test halen. Als alleen
IFABP, dat in de top van de villi zit, is verhoogd,
dan is de schade beperkt tot de oppervlakkige
mucosale laag. Een verhoging van SM22, dat in
de spierlaag zit, duidt op een diepere aantasting
van de darm, maar de alarmbellen gaan pas echt
af als beide waarden verhoogd zijn.”
De onderzoekers van Algemene Heelkunde hebben tegen deze twee eiwitten zeer specifieke
antilichamen ontwikkeld en hebben daarvan met
behulp van hybridomatechnologie een research
assay ontwikkeld. Dit werk, waarbij ze veel
gebruik maken van Greiner Bio-One disposables
als kweekflessen en ELISA-platen, hebben de
moleculaire wetenschappers goed in de vingers
getuige de vele eerdere research assays uit hun
laboratorium die via een partnerbedrijf verkrijgbaar zijn. “Maar voor de eerste keer gaan we een
stap verder door deze assay door te ontwikkelen
tot een diagnostisch assay, waarmee we voor
dit ziektebeeld de eerste in de wereld zullen

zijn. Flink wat werk –alles bij elkaar
is dat een proces van bijna twee
jaar– , maar wel iets waar we trots
op mogen zijn!”, aldus M’hamed
Hadfoune.

Meerwaarde door imaging
De diagnostische test had wellicht
sneller op de markt kunnen zijn en
zelfs anders samengesteld als vanaf
het begin van het onderzoeksproject
de imaging massaspectrometers van
M4I –nu een luttele dertig meter
verderop– konden worden ingezet.
“Met imaging maak je in feite een
chemische foto van het oppervlak
van bijvoorbeeld een weefselcoupe.
Door een laser- of deeltjesbundel op
het oppervlak te schieten, komen
er moleculen vrij die je vervolgens
met de MS kunt detecteren. Door
dit punt voor punt te doen bouw je
een beeld op van duizenden pixels,
waarbij aan iedere pixel een massaspectrum is gekoppeld met duizenden pieken. Daarmee kun je per piek
een beeld in elkaar zetten, zodat je
heel gedetailleerd (en heel snel!) de
verdeling van bepaalde moleculen
over een structuur kunt bepalen. In
het geval van het darmischemieonderzoek hadden we dit ook kunnen doen, en dan waren daar naar
alle waarschijnlijkheid ook die twee
karakteristieke eiwitten uitgerold.
Maar voor hetzelfde geld hadden
we ook andere potentiële markerkandidaten gevonden, die je na
klinisch-diagnostische validatie ook
voor de test zou kunnen gebruiken”,
stelt Ron Heeren.

32 kleurtjes
De constatering van Ron stelt de
onderzoekers direct weer voor een
nieuwe uitdaging: het detecteren
van meer dan twee verschillende
eiwitten in één assay. Nu kom je
niet veel verder dan een dubbelkleuring; een triple kleuring is al lastig
en over vier zullen we het maar niet
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Doorkijkje in het nieuwe immunologische lab van de heelkunde door de open deur naar het metabole lab en achter de gesloten deur het MS-imaging lab van Ron Heeren.

hebben. Maar ook hier biedt imaging uitkomst.
Door de te detecteren antilichamen die je bindt
op het te onderzoeken weefsel allemaal een verschillend labeltje te geven, kun je die zichtbaar
maken met MS-imaging. En dat niet alleen,
maar je kunt ook nog uitspraken doen over de
lokalisatie van ieder antilichaam. “De combinatie
van de specificiteit van immunologie met een
snelle en specifieke detectiemethode maakt dat
je –theoretisch gezien– veel meer markers in
één test zou kunnen gebruiken. In de literatuur
wordt al gesproken over 32 verschillende, en dat
gaan wij ook proberen. De uitdaging ligt hierbij
in eerste instantie bij M’hamed en zijn collega’s,
want dat brengt nogal wat praktisch ontwikkelingswerk met zich mee. Maar ook bij Steven
en andere artsen, want zo’n test moet natuurlijk
wel klinische relevantie hebben: je gaat niet op
32 eiwitten analyseren, als je op basis van twee
eiwitten dezelfde informatie krijgt. Maar gezien
de ontwikkelingen in alleen al de tumordiagnostiek heb ik daar alle vertrouwen in”, aldus Ron
Heeren.

Moleculair opereren
“MS-imaging is bij uitstek de techniek om de
enorme moleculaire en fenotypische heterogeniteit van tumoren en hun metabolisme in kaart
te brengen en te vertalen naar diagnostiek en
patiëntspecifieke therapie”, zegt Steven Olde
Damink. “Maar ook tijdens het opereren kan ik
gebruik gaan maken van de informatie uit de
massaspectrometer. Met de onlangs geplaatste
rapiFlex MALDI tissuetyper van Bruker kunnen
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we binnen een half uur een coupe van 4 cm2
analyseren en de resultaten terugkoppelen aan de
chirurg. Veel sneller dan met een vriescoupe van
de patholoog-anatoom, maar ook nog eens met
een gevoeligheid en specificiteit die je bij een
vriescoupe alleen kunt bereiken met immunohistochemie, maar daar heb je de tijd niet voor.
Sommige operaties zijn zo lastig, dat je ze maar
één keer kunt doen, dat het meteen goed moet
zijn. Bijvoorbeeld bij leveroperaties, waar het
door de weefselstructuur sowieso al heel moeilijk
is om het tumorweefsel te zien. Je wilt bij het
weghalen van de tumor zoveel mogelijk gezond
weefsel overhouden, maar daarin ook weer niet
zover gaan dat je in de tumor zelf gaat snijden.
En bij galwegtumoren moet je weer een stukje
darm aanhechten. Het is dan enorm belangrijk
om te weten dat het stukje galweg dat je hebt
doorgesneden absoluut vrij is van tumorweefsel.”
Moleculair opereren is in de ogen van Steven
Olde Damink het fundament onder de OK van de
toekomst, die als het aan hem ligt binnen drie
jaar, maar hoogstwaarschijnlijk nog eerder, werkelijkheid zal zijn. “Operatiekamers die nu dat
stempel krijgen zijn hybride kamers waarbij de
interventieradioloog meedoet met technieken als
MRI. Maar er is er nog geen enkele die gebruik
maakt van moleculaire informatie die je tijdens
de operatie kunt krijgen of waar je tegelijkertijd
aanpalend bij pathologie of op het lab die analyse
kunt doen van de vriescoupe. Die mogelijkheden
liggen hier dankzij de unieke samenwerking met
M4I voor het grijpen. En dan hebben we het niet
alleen over een 3D-snapshot van de metabo-

lieten, maar ook over een net zo
specifiek beeld van de dynamiek van
de pathways, 4D-mapping.”

Big data
En daar zal het volgens Steven
Olde Damink niet bij blijven. “Met
de miljoenen pieken die je per
tumor verzamelt (miljarden als
je de kinetiek meeneemt) kan de
bio-informaticus aan de slag om de
verschillende tumor fenotypes te
karakteriseren. Door die gegevens
te koppelen aan informatie over je
cohort, zoals behandeldata, survival
en tumor survival, kun je profielen
destilleren: wie doet het goed, wie
niet?; welke therapie slaat bij welk
profiel aan? Met die informatie
kun je niet alleen de behandeling
optimaliseren, op maat maken,
maar kun je op den duur ook meer
prognostisch aan de slag. Misschien wel zo goed dat we op den
duur helemaal niet meer hoeven te
opereren...”

I N F O R M AT I E

Greiner Bio-One
www.gbo.com
M4I
www.maastrichtuniversity.nl
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Inerte coating voor GC-onderdelen
Om te voldoen aan de groeiende behoefte aan inert materiaal voor een gaschromatografische analyse introduceert Da Vinci Laboratory Solutions (DVLS) de DVLS UltraSilc
coating. Tijdens het coatingproces worden GC-onderdelen, gefabriceerd van roestvrij
staal, borosilicaatglas of kwarts, behandeld om de adsorptie van instabiele componenten te elimineren. Enkele voorbeelden van de GC-onderdelen die kunnen worden
behandeld met de DVLS UltraSilc coating zijn:
• Detector onderdelen
• Regulators
• Flow controllers
• Cilinders
• Inlets
• Flesjes
• Liners
De UltraSilc behandeling brengt een inerte coating aan op basis van een chemische
dampafzettingstechniek (Chemical Vapour Deposition). Deze techniek zorgt voor een
coating door het toevoeren van een reactief gas bij temperaturen boven 400 °C naar de
onbehandelde metalen, glazen of kwarts onderdelen die in een reactor geplaatst zijn.
Voorafgaande aan het UltraSilc coatingproces worden alle onderdelen professioneel
gereinigd.
Na behandeling is de coatingsdikte 100 tot 200 nm. De coating op de metalen onderdelen wordt getoond door een regenboog gekleurde gloed, de coating op de glazen
onderdelen wordt weergegeven als een gouden of regenboog gekleurde gloed.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Zes hands-on labhulpjes
Greiner Bio-One biedt als aanvulling op verbruiksartikelen als PCRproducten, platen en buizen een serie kleinapparatuur aan. De apparatuur en de verbruiksartikelen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd,
zodat klanten niet meer de compatibiliteit ervan hoeven te controleren bij de aanschaf van de producten.
De zes compacte apparaten zijn:
• Mini Block Heater, een apparaat voor incubaties, met een digitaal
scherm, breed temperatuurbereik en meerdere blokopties. Temperatuurselectie kan aan de hand van tiptoetsbediening.
• Vortex Mixer, die mixt, oplost en effectief suspensies creëert,
zelfs in grote hoeveelheden. Het contragewicht levert maximaal
vermogen, terwijl deze tevens trillingen en geluid in het apparaat
vermindert.
• Mini Vortex Mixer mixt en creëert betrouwbaar suspensies met
hoeveelheden tot 50 ml en neemt een zeer kleine ruimte in. ‘InstaTouch’ zorgt voor eenvoudige bediening.
• Microplaat Centrifuge met een swing-out rotor voor twee
microplaten heeft een makkelijk toegankelijke rotorkamer met
twee hellende plaatdragers die het gebruikers mogelijk maken om
platen in te leggen zonder stoppen strips of afdekfolie. De meeste
monsters kunnen in minder dan 20 seconden worden gecentrifugeerd.
• Mini Centrifuge, voor het snel centrifugeren tot acht reageer- of
PCR-buizen. De rotor bereikt 6.000 rpm, kort nadat de deksel
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wordt gesloten. Na opening wordt de rotor binnen één seconde
tot stilstand gebracht.
• Sapphire Maxipette, een ergonomische pipettor met vrijbewegende bediening en een langwerkende lithium-batterij met een
looptijd tot tien uur of 2.500 pipetteercycli. Te gebruiken met
pipetformaten van 1 tot 100 ml.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl.gbo.com
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Inerte Coating van
GC onderdelen

Verhoog de betrouwbaarheid van uw GC analyse en laat

UltraSilc voordelen:

onderdelen zoals inlets, liners en cilinders coaten met UltraSilc.

• Eliminatie van adsorptie van instabiele

Da Vinci Laboratory Solutions biedt de mogelijkheid om
onderdelen, gefabriceerd van roestvrij staal, borosilicaatglas of
kwarts, te behandelen met deze speciale coating waardoor
de adsorptie van instabiele componenten wordt geëlimineerd.
Meer informatie? Bel 010-258 1870 of stuur een e-mail naar

componenten
• Hogere nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van de analyse
• Geschikt voor GC onderdelen van roestvrij
staal, borosilicaatglas of kwarts

solutions@davinci-ls.com.

@DaVinciLS

Boosting laboratory efficiency
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Service deïonisatie (SDI)
Naast de ultrapuur watersystemen van Elga levert Veolia
Water Technologies vanuit Ede ook service deïonisatie (SDI) in
alle gangbare dimensies en met verschillende ionenuitwisselingsharsen. Door het gebruik van een standaard patroontype
in heel Europa is het altijd mogelijk om correcte en snelle
harswissels uit te laten voeren. Bovendien zijn de patronen
zeer stootvast en gemaakt van volledig herbruikbare materialen.De harsen zijn van de hoogste kwaliteit en worden in
bulk geregenereerd, waarmee kwaliteit en beschikbaarheid
gegarandeerd zijn. SDI-cilinders bieden een kosteneffectieve
manier om type II water te produceren voor het gebruik in
bijvoorbeeld industriële reinigingsmachines, autoclaven, mediabereiding en waterbaden.

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

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl
info.nl@veolia.com

Gilson promoot de nieuwe Microman E tot 31 maart 2016: ruil je oude
Microman of ander model positive displacement pipet in tegen het
nieuwe model Microman E en ontvang een korting van 25%.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com

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

De nieuwe standaard in multi-mode dispensing
•
•
•
•
•

Vier onafhankelijke dispensers (vanaf 1 µl);
Acht kanaals stripwasher;
één kanaals dispenser voor “Random Acces Dispensing”;
Geheel modulair op te bouwen;
Kleine footprint en geschikt voor de BioStack.

Tijdelijk € 1000 korting bij inruil van uw oude Multidrop!
Bel voor de voorwaarden en een offerte naar 0294-760088

www.biospx.com | info@biospx.com
LV28 Advertenties_Binnen.indd 42
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TÜV-gecertificeerde
bioveiligheidskast
De nieuwe Esco Airstream Plus biologische
veiligheidskast klasse II is uitgerust met
slimme technologie en voorzien van dezelfde
upgrades als alle Esco-modellen van de
nieuwe generatie. Daarnaast is de uitrusting
nog completer en heeft de Airstream Plus een
certificering van de Duits keuringsinstantie
TÜV Nord.
Dankzij de nieuwe LED-lamp en dubbele
energiezuinige DC ECM motor is de Airstream Plus één van de meest energiezuinige
klasse II bioveiligheidskasten. Ten opzichte
van een fluorescentielamp geeft de energiezuinige LED-lamp bovendien helderder licht
en gaat vier keer langer mee.
De luchtstroom wordt continu gemonitord en
geregeld, en mocht die teveel afwijken dan
volgt een alarm om de gebruiker te waarschuwen. Overigens kan op het duidelijke display
van de Sentinel Gold Microprocessor al deze
informatie in één oogopslag worden afgelezen. Om de veiligheid van laboranten ook op
afstand in de gaten te kunnen houden, zijn
data-uitgangen aanwezig met informatie
over het functioneren van de kast.
Met een lichte druk op de knop wordt het
standaard aanwezige gemotoriseerde raam
naar de juiste positie gedirigeerd. Optioneel
is een waterstofperoxide injectie-poort verkrijgbaar voor een nog beter decontaminatie
proces.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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Ontwikkeling van maatwerk
GC-applicaties
Da Vinci Laboratory Solutions biedt maatwerkoplossingen gebaseerd op een Agilent GC.
Het applicatiepakket omvat maatwerkoplossingen voor diverse branches zoals milieu,
voedingsmiddelen & smaakstoffen en petrochemie.
Op basis van uw specificaties maakt Da Vinci een projectvoorstel waarin de diverse
fases worden beschreven zoals de systeem specificaties, planning, testen tot en met de
inbedrijfstelling.
In haar demo laboratorium op het hoofdkantoor in Rotterdam zorgt het Application
Development team voor de engineering, de montage tot en met het testen van de applicatie. Om de correcte analytische werking van de applicatie te kunnen garanderen
wordt elk systeem gekalibreerd met de vereiste kalibratiemonsters. Daarnaast worden
de methodes aangemaakt en een testrapport opgesteld.
Wilt u als klant aanwezig zijn tijdens het testen? Ook dat is mogelijk, u kunt dan zelfs
uw monsters meebrengen zodat u de analytische functionaliteit kunt controleren in
het demo lab van Da Vinci. Na acceptatie wordt de applicatie verstuurd en door een
engineer geïnstalleerd in uw laboratorium. Daarbij zorgt Da Vinci voor de familiarisatie,
training en inbedrijfstelling op locatie.
Het demo laboratorium wordt ook ingezet
voor trainingen en demonstraties. Bezoek
het demo laboratorium voor een kennismaking met diverse systemen voor een GC, VUV
of XRF analyse.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

3D celkweek
Greiner Bio-One biedt nieuwe kits voor 3D celkweek, die worden gedistribueerd in samenwerking
met Nano3D Biosciences. De 3D technologie is gebaseerd op magnetiseren van cellen door het gebruik van nanopartikels die zichzelf hechten aan het celmembraan. De ontwikkeling van drie-dimensionale sferoïden of ringstructuren wordt geïnitieerd door het kort toepassen van magneten.
De kits bevatten Cellstar celkweekschalen en –multiwell platen met cell-repellent oppervlak, een reagens om de cellen te magnetiseren (NanoShuttle) en de juiste magneten. De meeste kitcomponenten
zijn ook afzonderlijk beschikbaar.
Greiner Bio-One Cellstar cell-repellent celkweekschalen en –multiwell platen ondersteunen
drie-dimensionale celgroei door het tegengaan van adherente celgroei op het kweekoppervlak.
De kits zorgen voor snelle ontwikkeling van drie-dimensionale modelstructuren als ook de cocultuur van verschillende cellijnen bij gebruik van standaard media en laboratoriumuitrusting.
Door de eenvoud in het
gebruik van de verschillende
formaten, minimaliseren de
platforms het risico op verlies
van monstermateriaal tijdens
experimenten.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl.gbo.com
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MONITORING

Niets aan het toeval overlaten
bij je biologische opslagsysteem
Als het aankomt op het bewaren van biomedische monsters in
cryogene opslagsystemen kan je je geen enkel risico veroorloven.
Met automatische vulsystemen en monitoring van relevante parameters,
die is gekoppeld aan adequate alarmering kom je al een heel eind. De praktijk kan echter nogal eens weerbarstig zijn met een mix van systemen, oud
en nieuw, vaak van diverse leveranciers.

Z

e zullen er zeker zijn, ruimtes waarin netjes in het
gelid allemaal dezelfde opslagvaten staan opgesteld
van een en dezelfde leverancier, als het even kan ook
nog zo nieuw mogelijk. De doorsnee historie in de
ontwikkeling van een biobank is echter niet zo ‘smooth’. Vaak
worden ze uitgebouwd met monsters en opslagvaten van andere afdelingen, andere instellingen, en dan heb je zo van alles
door elkaar. Op zich is dat geen probleem, maar wil je gaan
automatiseren en optimaliseren, dan loop je als beheerder snel
tegen problemen aan: verschillende manieren om het niveau
te meten, een diversiteit aan protocollen, enzovoorts.

Universeel uitlezen
Voor het meten van het vloeibare stikstofniveau in een biologisch opslagvat kunnen automatische vulsystemen gebruik
maken van twee verschillende meetprincipes. Het meest
eenvoudige, dat vooral bij oudere vaten wordt toegepast, is
een vierpunts meetsysteem (25 %, 50 %, 75 % en 100 % van
het niveau) volgens het NTC-principe op basis van temperatuurgevoelige weerstanden. De andere, meer moderne en
geavanceerde, is de drukdifferentiaal meting die een continu
beeld van het stikstofniveau in het vat laat zien.
Beide meetprincipes hebben ieder voor zich hun sterke punten, maar het is vooral de combinatie van beide meetprincipes
die voor de nodige hoofdbrekens kan zorgen bij het moderniseren van installaties. Om een wat de metingen betreft
universele uitgang naar bovenliggende controlesystemen te
krijgen kan je natuurlijk voor één en hetzelfde meetprincipe
kiezen (en dus een (groot) deel vervangen. Alternatief is het
gebruik van een controller die de output van beide meetprincipes kan verwerken. Het CryoFill vulsysteem is een zo’n
systeem dat met beide standaarden kan werken en dat ook
nog eens bij alle merken biologische opslagvaten die momenteel verkrijgbaar zijn.
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Lokaal
De controller is de eerste schakel in het monitoringsysteem
van de biobank, maar dient ook als bediening van het automatische vulsysteem, waarbij een zo efficiënt mogelijk verbruik
van stikstof uit het voorraadvat wordt nagestreefd. De
instellingen hiervoor kunnen via een TFT touchscreen worden
ingegeven. Hierop zijn ook de status, events en alarmen af te
lezen. Lokale alarmering door de controller gebeurt niet alleen
via een geluidssignaal, maar ook optisch, doordat de kleur
van het beeldscherm verspringt van groen naar rood. Naast
stikstofniveau en temperatuur kunnen overigens ook andere
sensorsignalen met de controller worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor het aangeven van een niet-gesloten deksel van het
stikstofvat alsmede vultijden en de druk in de vulklep.

Centraal
Lokale alarmering is prima voor de gebruikers ter plekke, maar
voor de beheerder van de biobank is het zaak om al die signalen en alarmeringen centraal te kunnen uitlezen, te loggen
en op te slaan. Hiertoe kan het Cryofill-vulsysteem worden
gekoppeld aan het alarm en monitoringssysteem XiltriX van
IKS international. Aan dit systeem kunnen ook nog andere
sensoren worden gekoppeld, bijvoorbeeld voor de in het kader
van veiligheid zeer belangrijke meting van het zuurstofniveau,
die via hetzelfde systeem ook aan een lokale optische en/of
akoestische alarmering is gekoppeld.
De koppeling van al die sensorsignalen en uitgangssignalen
van het vulsysteem verloopt via industriële modems die,
afhankelijk van de situatie, via een draadloze of een vaste
bedrading verbonden zijn met de server waarop het alarmen monitoring systeem draait. Die server is weer verbonden
met de computer van de beheerder die zo op zijn desktop de
beschikking heeft over alle relevante gegevens om de biobank
in de gaten te houden. Ook kan via deze verbinding een sepa-
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rate signalering, zoals een sirene, worden aangestuurd, zodat
in geval van echte calamiteiten ook bij de beheerder direct
duidelijk is dat er wat aan de hand is.

Remote
Een onmiskenbare trend van de laatste jaren is het op afstand
realtime kunnen uitlezen van alle relevante meldingen en alarmen. Dit is vooral handig buiten kantooruren. Waar je tot nu
toe bij een alarm ter plekke moest gaan kijken wat er precies
aan de hand is, kan men nu via een veilige internetverbinding
inloggen op de webserver van het het alarm- en monitoringsysteem en de data bekijken. Vanachter de computer/
laptop thuis of onderweg kan de beheerder met die gegevens
beslissen of een directe interventie noodzakelijk is of dat het
probleem de eerstvolgende werkdag kan worden opgelost.
Voor alarmering zijn er in deze gevallen verschillende opties:
via e-mail, het zenden van tekstberichten naar de mobiele
telefoon, of gewoon opbellen. Bidirectionele communicatie
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maakt het zelfs mogelijk om via de telefoon basisgegevens uit
het alarm- en monitoringsysteem op te vragen, zodat op die
manier ook bepaalde storingen kunnen worden opgelost. Is
er meer aan de hand, dan kan met een computer via internet
worden ingelogd.

Op elke schaal
Omdat je met de modems het communicatienetwerk eenvoudig kunt opschalen is deze oplossing te realiseren voor
iedereen die zich bezighoudt met cryogene opslag. Of je nu
een enkel opslagvat in de gaten moet houden of een complete biobank moet beheren, de functionaliteit en de daaraan
gekoppelde betrouwbaarheid is exact hetzelfde.

I N F O R M AT I E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

■
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Unique
Recirculation
Design

Patented
EDI
Technology

PURELAB Pulse…
Optimum quality pure water
WATER TECHNOLOGIES

The new PURELAB Pulse has been designed to produce high quality pure water at economical
running costs. Suitable for a wide range of scientific applications it is the only Type II system that
recirculates water up to the dispense point to maintain optimum purity.
Water quality meets or exceeds international standards and the system is very easy to operate
and maintain. Furthermore because the PURELAB Pulse has extended operation time between
routine sanitization it is more productive and environmentally friendly.
E-mail: info.nl@veolia.com
Website: www.elgalabwater.com
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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 beschikken over
alle benodigde data is daarbij essentieel. Dit is mogelijk met de innovatieve CryoFill vulautomaat en de nieuwste PLC schakelkast met
Modbus-verbinding. Deze configuratie kan met meerdere alarm- en
monitoringssystemen communiceren, wat mogelijk is gemaakt door
samenwerking met leveranciers als IKS Nederland (XiltriX) en Planer
UK (ReAssure).
Zo is het mogelijk om vanuit huis alle relevante data op afstand
uit te lezen. Dit is vooral handig bij storingen ‘s nachts of in het
weekend, waarbij je niet meer ter plekke de situatie hoeft te gaan
controleren maar op afstand kunt beslissen of interventie gewenst
of noodzakelijk is. Van afstand kan direct het vloeistofniveau worden
uitgelezen, alsmede de temperatuur, vulstatus, alarmstatus, deksel-

status en de voedingsspanning.
Deze realtime communicatie geldt ook voor aansluiting via de PLCcryobankregeling, waarmee je de stikstofniveaus in alle drukvaten
kunt uitlezen, kunt zien welk drukvat het systeem voedt en wat het
zuurstofpercentage in de ruimte is. Tevens is het alarmniveau, de
noodstopactivatie of bediening dodemansvulknop zichtbaar en is te
zien waar en wanneer hoeveel stikstof wordt afgetapt.
Een bijkomend voordeel van de CryoFill is dat deze twee methodieken heeft voor het meten van het vloeibare stikstofniveau in de
opslagvaten. Daardoor is het mogelijk bestaande biologische opslagvaten te moderniseren tegen relatief lage kosten.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Supersnel 96-kanaals
pipetteersysteem
Met de PlateMaster is het ongelofelijk snel werken: het vullen van een 96-well plate gaat in minder dan 10 seconden.
Ook het laden van 384-well plates is mogelijk zonder enkel
probleem met dit pipetteersysteem te doen; dit kan in slechts
vier stappen.
De Platemaster is beschikbaar in twee volumebereiken:
• 1 µl tot 220 µl
• 0,5µl tot 20µl
De prijs van de PlateMaster is slechts een fractie van de kosten
van een pipetteerrobot. Hierdoor drukken ‘high-throughput’
experimenten een stuk minder zwaar op de exploitatie van
het lab. Ook de kosten voor training en programmering zijn
minimaal. De handmatige 96-kanaals PlateMaster kan na een
introductie van slechts 5 minuten door iedereen worden bediend. Er is geen ingewikkeld en tijdrovend programmeerwerk
nodig als bij een pipetteerrobot. De bediening is net zo simpel
als bij een manuele pipet.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com
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KOOPJESHOEK
Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Ultrazuiver water in de aanbieding
Veolia biedt het demosysteem Elga Ultra
Analytic aan met 50 %
korting. De Purelab
Ultra is ontworpen om
de beste kwaliteit in
ultrazuiver water te
leveren voor laboratoriumtoepassingen.
De Ultra moet gevoed
worden met voorgezuiverd water. Het kan op
een ringleiding worden
aangesloten als nazuivering met of zonder buffertank.
Het voorgezuiverde water komt via een magneetklep en
een flowsensor het toestel binnen. Het water wordt door de
interne pomp door het primaire DI-patroon gepompt. Daarna
langs een geleidbaarheidscel, een UV-sterilisator, een geleidbaarheidscel en een nazuiverings DI-patroon. Voordat het
water bij het tappunt komt gaat het door een microfilter en
wordt de uitgangskwaliteit en de temperatuur gemeten.
Interesse? Neem dan snel contact op met Veolia.
Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

High-end thermal cycler
De snelle Analytik Jena
AlphaSC high end thermal
cycler wordt geleverd inclusief een 2x48 block. Bel
snel met BioSPX (0294-76
00 88) en profiteer van
een ongelooflijk laag
aankoopbedrag. Zo lang
de voorraad strekt!
BioSPX
www.biospx.com

Demotoestellen rotatieverdampers
Büchi Labortechnik heeft diverse demotoestellen rotatieverdampers beschikbaar. Voordelen van de Rotavapor zijn:
• Flexibel inzetbaar voor een brede reeks aan toepassingen.
• Diverse configuratiemogelijkheden.
• Complete oplossing met vacuümpomp, vacuümcontroller en
omloopkoeler.
• Opbouw van plastic en glas.
• Uitgebreide service en advies.
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Voor meer informatie of een persoonlijk advies staan wij u
graag te woord.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

Cryogene veiligheidsset
Cryo Solutions heeft voor
deze editie een speciale aanbieding voor een cryogene
veiligheidsset die bestaat uit
een portable O2 alarm met
keycord, een paar cryogene
handschoenen, een cryogeen schort en een full fase
gelaatsscherm.
Deze set is verkrijgbaar voor
€ 550 incl. verzendkosten,
excl. BTW. Vermeld bij uw bestelling ‘LABVISION2016-1’
voor deze speciale prijs.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

15 % jubileumkorting bij Da Vinci
Da Vinci Laboratory Solutions viert haar 15-jarig bedrijfsjubileum en grijpt deze speciale gelegenheid aan om haar klanten
te bedanken. In oktober 2015 is de eerste jubileumactie al
gestart: 15 % jubileumkorting op de DVLS Fuse Toolkit: een
geautomatiseerde en betrouwbare toolkit die kolommen perfect luchtdicht koppelt in minder dan drie minuten.
Vanaf 1 februari 2016 kunt u profiteren van 15 % jubileumkorting op de eVol XR: de nieuwste generatie digitale
injectiespuit. Dankzij de eVol kunt u de reproduceerbaarheid
en nauwkeurigheid van uw vloeistofbewerkingen sterk verbeteren. De eVol Starterskit omvat diverse handige hulpmiddelen zoals de digitale handmodule, 5 µl, 100 µl en 1 ml eVol
spuit, snelstartgids en CD met gebruikershandleiding en tips.
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Zo wordt iedereen een expert in injecteren. Bestel de eVol
XR starterskit inclusief een gratis demonstratie ter waarde
van € 1.058 nu voor € 899,30. De eVol actie is geldig van 1
februari tot en met 30 april 2016.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

PCR werkkasten
Salm en Kipp heeft twee overjarige modellen van de Esco
Streamline Polymerase Chain
Reaction Cabinet, 2 ft/0,6 m in
de aanbieding. De werkkasten,
die nieuw uit de verpakking
komen, zijn uitgerust met UV
(via een krachtige 254 nm 20
Watt UV lamp) én HEPA gefilterde verticale laminaire flow
voor contaminatiebeheersing
tijdens PCR werkzaamheden.
De kasten meten 730 x 617 x
950 mm (lxbxh) en zijn voorzien van een Isocide antimicrobiële coating.
De normale prijs is € 2.606;
de opruimprijs is € 1.895
(prijzen zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdrage). De
bestelcode is ESSCR-2A1.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Laboratoriumwater voor een prikkie
In verband met het vernieuwen van de demosystemen biedt
Veolia het demosysteem Elga Purelab Pulse aan met maar
liefst 50 % korting.
De Purelab Pulse produceert algemeen laboratoriumwater
vanuit drinkwater. Dit systeem kan direct op het drinkwater-
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leidingnet aangesloten worden. Dit instrument is uitgevoerd
met de modernste high-flux thin film composite non-cellulose
omgekeerde osmose membraan met een doorstroming van
10 liter/uur bij 15 ºC. Er is dus geen ontharder nodig. Het adsorptie voorbehandelingsfilter beschermt het R.O.-membraan
tegen deeltjes, colloïden en overmatig aanwezig vrij chloor in
het voedingswater. De EDI zuiveringscartridge dient voor het
verwijderen van anorganische onzuiverheden. Door meerdere
meetcellen is er een continue controle van de waterkwaliteit,
die is af te lezen op het grafische display.
Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

Vloeibare stikstof vaten
Cryo Solutions heeft een groot aantal gebruikte vloeibare
stikstof vaten beschikbaar voor koop, huur en huurkoop tegen
zeer aantrekkelijke prijzen. Deze vaten kunnen voor korte
en langere periodes worden gehuurd en na deze huurperiode
alsnog met extra korting aangeschaft worden. Het betreft
aluminium vloeibare stikstof opslagvaten met of zonder afnamehevel en slang, met inhouden van 20, 25, 30, 35 en 50 liter.
Tevens zijn rvs drukvaten verkrijgbaar in de grootte van 120,
160, 180, 200, 230, 240, 250 en 600 liter met een werkdruk
die varieert van 1,5 – 4 bar voor vloeistofafname of hogere
druk voor gasvormige afname. De
drukvaten zijn voorzien van een cryogene slang voor directe aansluiting of
een handafname slang met handvat en
fasescheider.
Indien door Cryo Solutions ook de
leveringen van vloeibare stikstof uitgevoerd mogen worden, kan dit nog
een additionele korting opleveren.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
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LabAutomation 2016

Laborama 2016

Op 5 april 2016 vindt de achtste editie van LabAutomation
plaats bij 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch.
Het doel van dit event is kennisuitwisseling rondom automatiserings-, robotiserings- en softwareoplossingen binnen
laboratoria. Dit gebeurt op het beursplein met een twintigtal
leveranciers, aanbieders van robotiserings-, automatiseringsen softwareoplossingen én in het conferentieprogramma.
De leveranciers die vanuit LabVision deelnemen zijn Da Vinci
Laboratory Solutions, Greiner Bio-One en Gilson.
In het conferentieprogramma belichten eindgebruikers het
keuzeproces voor implementatie van een nieuw automatiseringssyteem, de ervaringen met het nieuwe systeem en worden er applicatiegerichte praktijkvoorbeelden getoond. Deze
lezingen zijn verdeeld in twee parallelsessies, over ‘Hardware,
robotisering en samplemanagement’ en ‘Softwarematige
oplossingen en datamanagement’.
Het programma opent met een
keynote van Egbert-Jan Sol (TNO)
over de vierde industriële revolutie. Internet of Things, Big Data
Analytics, Cloud opslag en nu ook
Blockchain zijn ontwikkelingen
waardoor steeds meer processen
geheel geautomatiseerd worden.
Dit heeft zijn uitwerking in de fabriek, maar ook in het laboratorium. Naast mechanische automatisering zal ook de hele
dataflow worden geautomatiseerd. Al deze veranderingen
hebben gevolgen voor de mens. De operator wordt supervisor,
moet naast nieuwe digitale skills, nu ook meer communicatieve skills ontwikkelen om in teamverband storing op te lossen.
Lezingen over ‘Hardware, robotisering en samplemanagement’ zijn er onder andere van Jeroen Kool (VU) over GC-fractionering (zie ook het artikel in de vorige LabVision). Bart Mol
(UMCG) gaat in op automatisering van genetisch onderzoek.
Marc Perez (INRA Montpellier) neemt in zijn lezing ‘Automated robotic system for high-throughput’ de toehoorder mee
in de geautomatiseerde high-throughput analyse voor de
monitoring van het wijnfermentatieproces. Remco Makkinje
(Radboudumc) heeft een lezing over integratie, implementatie
en validatie van flexibele automatisering bij een genetisch
research lab.
Onder het kopje ‘Softwarematige oplossingen en datamanagement’ is er onder andere een lezing van Ben Rutjes
(NVWA) over LIMS Monstername Interface en Interfacing
met derden. LIMS & ELN komen allebei aan bod in lezingen
van Hendrik Attema (Triskelion) op het gebied van food- en
bioanalyse en van Anthonie de Groot (Crucell Diagnostic) over
een complete oplossing, van begin tot eind.
Deelname aan de dag is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden.

De 17e editie van de vakbeurs Laborama
vindt plaats op 17 en 18 maart 2016 in de
Brussels Kart Expo. In deze editie geeft Laborama Expo extra aandacht aan veiligheid in
het lab, onder meer door de organisatie van
lezingen met praktische, direct toepasbare informatie over dit
thema. Bovendien zal er ook een route door de beurshallen
worden georganiseerd langs verschillende bedrijven die zich
richten op veiligheid. Laborama Expo zal deze editie ook een
cleanroom bouwen met daarin toestellen en materiaal van
diverse exposanten.
Onder de leveranciers zijn zoals gebruikelijk ook de LabVisionbedrijven weer goed vertegenwoordigd. Op dit moment
staan BioSPX, Büchi Labortechnik, Cryo Solutions, Da Vinci
Laboratory Solutions, Gilson, Köttermann en Veolia Water op
de exposantenlijst.

De eerste contouren van de invulling van het lezingen- en activiteitenprogramma van World
of Laboratory op de WOTS, van
4 tot en met 7 oktober in de
Jaarbeurs Utrecht, beginnen
zichtbaar te worden.
Bezoekers kunnen deelnemen
aan seminars over doping,
kalibratie & kwaliteit, labsafety
en analyse in voeding.
Deze thema’s komen ook terug
in de expedities:
• DNA & Doping X-pedition, die inzage geeft in de technieken die worden gebruikt om onderzoek naar doping te
doen, met demonstraties over DNA extractie, DNA kwantificering, PCR en Next Gen Sequencing.
• Bij de Kalibreren en Kwaliteit X-pedition ontvangt de
bezoeker informatie over de wijze van kalibreren, onderhoud, validatie, accrediteren, nauwkeurigheid en status van
normeringen van analyse apparatuur in het laboratorium.
• Veiligheid op het lab X-pedition geeft informatie over
persoonsbescherming, juiste inrichting van het lab,
schone lucht en het waarborgen van (brand)gevaarlijke
stoffen.
• Voeding X-pedition leert de bezoeker meer over meetmethoden en analysetechnieken om in voedingsonderzoek tot
de juiste informatie te komen.

www.fhi-labautomation.nl

www.wots.nl

www.laborama.be

WOTS op stoom
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KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

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

labvision

www.cryosolutions.nl | 073 620 54 50
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