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Technologie in laboratoria blijft boeien
Laboratorium Technologie is een boeiend vakgebied
dat met methoden en analyses een niet te onderschatten bijdrage aan mens en maatschappij levert.
Opvallend is dat veel van die methoden en analyses
gebaseerd zijn op technieken die al decennia lang
worden gebruikt. Wat blijft het dan zo leuk houden?
De technologie!
Waar vroeger meetsystemen bijna een kamer vulden, zijn de systemen nu compacter en gebruiksvriendelijker geworden. Denk ook aan combinaties
van analyses in één enkel analyseapparaat, de
opkomst van robotstraten in klinische laboratoria,
duurzamere koeltechnieken voor monsteropslag en
softwaresystemen om data correct te interpreteren.
Voor de analist is het een uitdaging om bij te blijven
en op een juiste wijze te werken met de nieuwere
apparaten en systemen. Uiteraard is dat allemaal online op te zoeken en na te lezen. Maar veel prettiger
is om te zien, te voelen en te ervaren.
De beurs World of Technology & Science (WoTS)
biedt de analist deze kans! Veel leveranciers van de
hierboven genoemde ontwikkelingen, laboratoriumapparatuur, systemen en toebehoren tonen hun
nieuwste innovaties op deze beurs. Ook geven zij de
mogelijkheid om te testen en te ervaren. De aanwezige leveranciers op de WoTS verstaan hun vak, zij
komen bij veel laboratoria over de vloer en kunnen
je specifieke kennis bieden voor je eigen lab.
Kennisuitwisseling en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk met de nieuwste technologieën komt
ook in de verschillende seminars en beursprojecten
aan bod. Zo is er bij het Chromatografie seminar
aandacht voor de diverse technieken en combinaties
ervan, waarbij ook belicht wordt hoe deze toepasbaar zijn in de praktijk. Het Point of Care seminar
zoomt in op de meettechnieken die kleiner en fijner
worden, waardoor de huisarts steeds meer analyses
zelf kan uitvoeren.
In beursprojecten als de X-peditions wordt de link
naar de praktijk gelegd, waarbij thema’s als DNA,
Kalibratie, Voeding en Veiligheid worden belicht.
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Door mee te doen aan een X-pedition kun je de deelnemende bedrijven bezoeken, die je praktische tips
geven en nieuwe technieken en apparaten demonstreren.
Bekend zijn met nieuwe technieken is van het grootste belang voor de analist die ermee werkt, zodat
risico’s beperkt kunnen worden en kennis wordt
vergroot.
Het beperken van risico’s voor de analyseresultaten
door met juiste gekalibreerde apparatuur te werken
komt aan de orde in de X-pedition Kalibreren &
Kwaliteit. Een zestal bedrijven deelt informatie over
valideren, kalibreren en normeringen en praat de
bezoeker hierover bij. Voor wie dit niet genoeg is, is
er ook nog een seminar over deze materie.
Er zijn ook risico’s voor de analist op het lab, zoals
verkeerd afgestelde zuurkasten. Veiligheid op het
laboratorium is zo belangrijk dat het een iedere keer
terugkerend thema op de WoTs is. Deze keer organiseren we zowel een X-pedition (route over beursvloer) als een inhoudelijk seminar.
Tenslotte zijn er ook risico’s voor de klant. Wanneer
bijvoorbeeld analyses bij voedingsonderzoek niet
correct worden uitgevoerd, kan dat vele consumenten treffen in de vorm van voedselfraude of foute
toevoegingen aan voeding. Het seminar Analytisch
meten in Voeding geeft onderzoekers en deskundigen het podium om informatie en kennis te
delen. Een meer praktische aanpak is in
de Voedings X-pedition te ervaren.
Kortom, tijdens WoTS 2016 komen
wederom diverse actuele thema’s
aan bod. Door de beurs te bezoeken ben je weer helemaal bij.
Graag zien we je op 4 tot en
met 7 oktober in de Jaarbeurs
Utrecht!

Birgit Albersen
Branchemanager
Laboratorium Technologie
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One Stop Shopping
‘De totaaloplossing voor uw vloeibare stikstof toepassingen’
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
Veiligheidsproducten en trainingen
Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
Cryogene installaties en projecten
Engineering, onderhoud en 24-uurs
back-up service
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Greiner Bio-One 40 jaar in Nederland
Met de inschrijving op 22 april 1976 in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, werd Greiner BV een feit. In 1978
volgde een eigen vestiging met opslag aan
de Kalkovenweg in Alphen aan den Rijn,
die zo’n 10 jaar daarna te klein bleek te zijn
voor het groeiende bedrijf, dat inmiddels
Greiner Labortechnik BV heette. In het jaar
1988 werd de huidige vestiging aan de
A.Einsteinweg geopend.
In 1994 werden de verkoopactiviteiten in
België en Luxemburg, vanaf 1988 beheerd
door de firma Multilab NV, opgenomen
en werd tevens Greiner NV opgericht. De
distributie van Greiner-producten voor
Nederland, België en Luxemburg vond vanaf
dat moment geheel plaats vanuit Alphen
aan den Rijn.

In 2001 kregen Greiner Labortechnik BV en
Greiner NV een nieuwe naam met een meer
internationaal karakter, respectievelijk Greiner Bio-One BV en Greiner Bio-One NV.
De Greiner Group kent nu vijf divisies,
waarvan Greiner Packaging en Greiner BioOne de meest bijdragende zijn. De groep
en haar divisies zijn in het bezit gebleven
van de familie Greiner, inmiddels achtste
generatie, die nu in een toezichtsraad heeft
plaatsgenomen. Een familiebedrijf heeft in
het algemeen voordelen voor medewerkers
en afnemers. Het bedrijf, hoe groot inmiddels ook, denkt klein, handelt flexibel en
werkt op basis van vertrouwen. Dat zie je
ook terug bij Greiner Bio-One BV.

7

Win een taart
Vanaf mei verloot Greiner Bio-One
iedere maand een heerlijke taart.
Wat moet je doen om daarvoor
in aanmerking te komen? Upload
jouw ‘actiefoto’ met een Greiner
product op Instagram (@gbonl),
Twitter (@GBO_NL) of Facebook
(greinerbioonebv). Doe mee en win!

www.gbo.com

Büchi neemt flash chromatografie
over van Grace
Büchi Labortechnik heeft van W. R. Grace & Co. (Grace) de high-performance Reveleris Flash Chromatografie Systemen, GraceResolv en Alltech ELSD 3300 productlijnen
overgenomen. Büchi zal deze producten toevoegen aan haar uitgebreide chromatografie portfolio en zal ze servicen en ondersteunen, inclusief preventief onderhoud.
Grace zal de media blijven leveren die worden gebruikt in de Reveleris producten.
Het Reveleris Prep Purification Systeem is geschikt voor zowel flash chromatografie
als preparatieve vloeistofchromatografie. Een ander product is het Reveleris X2 Flash
Chromatografie Systeem, met flash-technologie die als eerste is uitgerust met ELS-,
UV- en UV-Vis-detectie.
Tenslotte is er een breed aanbod aan flash cartridges die maximale opbrengsten en
zuiverheden van doelmoleculen opleveren in minimale tijd. De systemen worden
gebruikt in onder andere farmaceutische-, biotechnologische- en voedingsapplicaties voor het opzuiveren van bijvoorbeeld koolhydraten, nutraceuticals, peptides en
eiwitten.
www.buchi.nl
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Starterkit Promotion
Pipetman® Starterkit Classic, Neo, G and L
COMPLETE SET OF
PIPETTES, TIPS
AND ACCESSORIES IN
ONE CONVENIENT KIT

25%

DISCOUNT

Get the
Gilson mascot
for FREE with
your order

Terms & Conditions:
25% discount on Pipetman Starterkit . Free Mascot with every order. Valid from 15-03-2016 till 15-06-2016.
Offer not applicable in combination with other discounts or promotions. Promocode KITS2016.
Prices are ex VAT.
Gilson International BV - Laan van ’s Gravenmade 80 - 2495 AJ Den Haag - The Netherlands
Tel +31 (0)70 3073636 fax +31 (0)70 3073639 - sales-nl@gilson.com - www.gilson.com
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Vis monitoren
via vis-DNA

www.kwrwater.nl

GBO Business Unit Manager Bioscience Jeroen Molenaar
overhandigt de cheque aan winnares Caroline Aalbers.

Greiner Award voor
Caroline Aalbers
Op 11 maart is tijdens het voorjaarscongres NVGCT de Greiner Award
2015 uitgereikt aan Caroline Aalbers voor haar publicatie ‘Gene therapy
for arthritis: progress towards a clinical trial’. De Greiner Award is een
jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor
Gen- & Celtherapie, voor het beste proefschrift of publicatie op het gebied
van gen- of celtherapie. De commissie Science is de jury. Voorwaarde is dat
het onderzoek in een Nederlands instituut is gedaan.
Via http://dare.uva.nl/record/1/490516 is het winnende proefschrift te
lezen.
www.gbo.com
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Dit voorjaar is onderzoek gestart om via ‘vis-DNA’ in het
water te monitoren hoeveel en welke soorten vis zich in beken
en rivieren bevinden. Op verschillende testlocaties bij de
waterschappen Roer & Overmaas, Aa en Maas en Brabantse
Delta worden watermonsters genomen waaruit environmental
DNA (eDNA) wordt geïsoleerd en geïdentificeerd. Dit eDNA is
onder meer afkomstig van slijm en feces van vissen. Doel van
het onderzoek is om een snelle, visvriendelijke, kwalitatieve
en kwantitatieve methode te ontwikkelen om de verspreiding
en migratie van vispopulaties te meten, waarmee bijvoorbeeld
waterschappen de effectiviteit van vispassages kunnen monitoren en beoordelen.
Het tot 2018 lopende onderzoek wordt medegefinancierd
vanuit TKI Watertechnologie en bouwt voort op eerdere TKIprojecten, zoals Ecologische monitoring en environmental
DNA. Naast projecttrekker KWR en de drie bovengenoemde
waterschappen zijn ook onderzoeksbureau Witteveen+Bos,
Milieuadviesbureau ATKB en de firma Baseclear partners in het
project. Samen ontwikkelen en optimaliseren zij de methodes
voor monstername en eDNA-bepaling en vergelijken zij de uit
eDNA verkregen informatie met informatie over vispopulaties die voortkomt uit de traditionele methode van ‘vangen,
wegen, tellen en terugzetten’.

Biomedici en chirurgen
zij aan zij
met massaspect
rometriste n

19-01-15 10:42

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

27-01-16 11:50

Stuur een mail naar labvision@bezemercommunicatie.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
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Misschien wel het grootste
celkweeklab van Nederland

Sinds het begin van het schooljaar 2015/16 is het Institute for Life Sciences
and Chemistry van de Hogeschool Utrecht gevestigd op de Uithof in een
gloednieuw gebouw, dat heel wat meer labruimte biedt dan de vorige locatie
in de binnenstad. Blikvanger is het celkweeklaboratorium met twaalf
flowkasten waar 24 studenten tegelijk praktijkles kunnen krijgen.
Wouter Nijenhuis, hogeschool docent Life Sciences, is er alles aan gelegen
om deze faciliteiten zoveel mogelijk te benutten voor mensen van binnen èn
buiten de HU.

“B

ij mijn weten beschikken we met
twaalf flowkasten in één ruimte
over het grootste celkweeklaboratorium van Nederland, zeker
voor onderwijsdoeleinden.” Als cursushouder
van de cursus ‘experimental design & celculture’,
die ieder jaar door meer dan honderd tweedejaars studentenvan de bachelor-opleiding Life
Sciences wordt gevolgd, heeft hogeschool docent
‘Life Sciences’ Wouter Nijenhuis wel enig recht
van spreken. Maar honderd procent zeker weet
hij het niet, vandaar de kleine slag om de arm.
Wat hij wel zeker weet is dat het speciaal voor
celkweek gebouwde laboratorium een flinke
verbetering is ten opzichte van de oude situatie,
in het karakteristieke pand aan de F.C. Dondersstraat. “In het oude gebouw waren de ruimtes
veel kleiner; daar hadden we vier kamertjes, waar
in totaal acht flowkasten in konden. De labassistenten hadden ieder hun eigen flowkast waar
studenten soms naar konden uitwijken, maar

LV29 Art Gilson_HU.indd 10

die was net weer in een andere ruimte, zodat
je als docent de hele tijd heen en weer aan het
lopen was en weinig overzicht had. Nu is dat met
twaalf flowkasten in één overzichtelijke ruimte
veel beter, ook in het kader van veiligheid.”

Vuurdoop
Het nieuwe gebouw is in september 2015 in
gebruik genomen, precies bij de start van het
nieuwe schooljaar. “Het scenario was aanvankelijk om ‘even snel’ in de kerstvakantie over te
verhuizen, maar dat is gelukkig toch de zomervakantie geworden, want nieuwe laboratoria in
een paar weken up-and-running krijgen vergt
toch heel wat meer tijd dan het verhuizen van
een smartboard en een beamer voor de onderwijsruimtes. Door heel veel inzet van heel veel
mensen hebben we vanaf de eerste dag van het
nieuwe studiejaar les kunnen geven in de nieuwe
laboratoria”, zegt Wouter Nijenhuis.
Extra uitdaging daarbij was dat er een record-

aantal van 180 studenten deelnam
aan de cursus ‘experimental design
& celculture’. “Inmiddels hebben
we net als de collega-opleidingen in
Leiden en Amsterdam een numerus
fixus, maar drie jaar geleden werden
we door de populariteit van de medisch- en moleculair biologische opleidingen letterlijk overspoeld met
studenten. Weliswaar valt er om allerlei redenen ongeveer een derde af
na het eerste jaar, maar dat leverde
dus wel de grootste groep ooit, en
dat meteen in het nieuwe gebouw.
Plantechnisch hebben we dat opgelost door dagen te draaien van half
negen in de ochtend tot tien uur in
de avond. Zo konden we de groepen
van 24 precies indelen in de dagen
die er voor deze cursus stonden”,
vertelt labassistent Janet Lew. Zij

25-04-16 11:10
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Wouter Nijenhuis bij één van de twaalf flowkasten in het celkweeklaboratorium, waar studenten in tweetallen de cursus ‘experimental design & celculture’ doen.

zorgt er voor dat de practica kunnen
plaatsvinden, dat al het benodigde
celmateriaal in precies genoeg flessen in de juiste samenstelling klaar
staat. Dat is met 180 cursisten heel
wat werk, temeer daar je maar een
deel van tevoren klaar kunt maken
en in de vriezer kunt opslaan en de
rest vers moet bereiden.
Maar ook die voorbereiding ging
in september niet zoals gebruikelijk. “In week nul, de week voordat

LV29 Art Gilson_HU.indd 11

de lessen beginnen, liepen er nog bouwvakkers
met gipsplaten te sjouwen in de labruimtes; niet
bepaald een ideale situatie om de celkweek op
te starten. We hebben dat derhalve in het UMC
gedaan waar we wel konden vertrouwen op een
steriele werkomgeving. Dat zagen we overigens
ruim van tevoren aankomen, dus daar konden we
op anticiperen. Maar soms moesten we ook improviseren, bijvoorbeeld toen bleek dat de ijsmachines het in het begin niet deden. Dus liepen we
met een karretje naar Diergeneeskunde, hebben
daar de ijsmachines leeggeschept en het ijs ver-

volgens hier in de vriezer gedaan! Die toestanden
hebben we nu gelukkig niet meer. Alles staat op
de rit, en ook de groepen zijn inmiddels een stuk
beter behapbaar, met 100 tot 120 studenten”,
aldus Janet Lew.

Zes weken celkweek
In de cursus ‘experimental design & celculture’
ligt in de eerste drie weken de nadruk op het
praktische werk, van hoe je in een labkast hoort
te werken tot het omgaan met de cellen. Hiervoor krijgen de studenten van Janet twee typen

➞
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iLab Utrecht
Science Park

Labassistent Janet Lew zorgt er voor dat de practica goed kunnen verlopen, wat het afgelopen jaar geen sinecure was bij
het recordaantal van 180 studenten.

hechtings- en één type suspensiecellen, waarmee
ze in eerste instantie eenvoudige handelingen als
trypsiniseren moeten doen en daarbij natuurlijk
ook steriel moeten werken. “We laten ze cellen
invriezen en ontdooien. Ze moeten wisselen tussen grote en kleine flessen. Ook gaan ze cellen
uitzetten in platen, waarbij ze ook de berekeningen daarachter uitvoeren. Het is belangrijk dat
ze de theorie achter de praktijk begrijpen, dat ze
weten wat en waarom ze iets doen”, licht Janet
Lew toe.
In de tweede helft van de cursus gaan de studenten leren wat ze met celkweken kunnen doen,
dan komt ook het experimentele ontwerp om de
hoek kijken. “Ze krijgen een onderzoeksvraag:
we willen onderzoeken of dit stofje werkt of niet;
je hebt deze cellen, deze materialen: hoe bouw
jij je experiment op, hoe ga je je plaat indelen,
welke controles neem je mee? Dan gaan ze aan
de slag met de cellen om de onderzoeksvraag op
te lossen en ook daadwerkelijk met een resultaat
te komen in de vorm van gezonde cellen. We
beoordelen niet alleen op de handelingen en de
manier van werken, maar ook op kwaliteit van
de cellen, die we onder de microscoop bekijken.
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Heb je veel dode cellen, dan is dat minder goed.
Hiermee benader je de toekomstige werksituatie waar het doel van celkweek het leveren van
gezonde cellen is. Je bent als werkgever tevreden
over je onderzoeksanalist als je die de opdracht
kunt geven om cellen te kweken die –ik noem
maar wat– dinsdag 50 % confluent moeten staan,
en dat dan ook gebeurt, ongeacht of je nu naar
een kleiner schaaltje of een grotere fles bent
gegaan”, zegt Wouter Nijenhuis.

Meer opgeruimd
De nieuwe, moderne laboratoriumruimtes werken
ook positief door in het gedrag van de studenten,
heeft Janet gemerkt. “In een les waarbij ze met
kleurstof moesten werken, waren ze er echt op
gebrand om alles mooi schoon te houden. En ze
ruimen alles netjes op. Dat maakte ik minder vaak
mee in de oude gebouwen. Maar in het algemeen
zijn de studenten best wel bewust bezig, zijn ze
betrokken bij wat ze doen. Dat zit denk ik ook een
beetje in de aard van het beestje!”
“Dat maakt ook dat we met een gerust hart
investeren in best wel kwetsbaar materiaal. Zo
hebben we de verhuizing te baat genomen om de

Op 13 november 2015 is het iLab
Utrecht Science Park geopend.
Dit initiatief van Utrecht Science
Park en Hogeschool Utrecht is
ingebed binnen het onderzoeksgedeelte van het Institute for Life
Sciences and Chemistry, het lectoraat ‘Innovative Testing in Life
Sciences and Chemistry’. De ongeveer twintig onderzoekers binnen dit lectoraat voeren er –vaak
in samenwerking met bedrijven
en andere kennisinstellingen–
researchprojecten uit, waar ook
derde- en vierdejaars studenten
van de opleiding bij betrokken
kunnen zijn. Onder de vlag van
het iLab kunnen mensen bij diezelfde onderzoekers aankloppen
met onderzoeksvragen. Wouter
Nijenhuis: “Soms kunnen die
vragen binnen het lectoraat worden opgelost; in andere gevallen
zijn mensen ermee geholpen dat
ze even van een bepaald apparaat gebruik kunnen maken. Ook
kan het voorkomen dat wij het
niet zelf kunnen oplossen, maar
weten we wel waar dat op de Uithof wel kan, bijvoorbeeld op de
universiteit of bij bedrijven op
de campus. Op die paar vierkante
kilometer hier is namelijk steeds
meer life sciences en chemie geconcentreerd. Samenwerken en
delen van faciliteiten wordt daarmee steeds interessanter.”

laboratoria van zowel ‘life sciences'
als ‘chemie’ van nieuwe pipetten te
voorzien. In totaal zijn er wel 700
geleverd door Gilson, die als extra
service gratis diagnose geven: ze
controleren periodiek de pipetten
en als er wat mee aan de hand is,
geven ze een advies om dat te ver-
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Overzicht van het celkweeklaboratorium, waar aan de andere kant van de ruimte nog zes flowkasten zijn geïnstalleerd.

helpen. Met die robuuste pipetten is zelden wat
aan de hand; studenten gaan er heel omzichtig
mee om. Het enige dat wel eens misgaat zijn
die Pipetboys. Daar doe je dan zo'n pipet aan en
dan zuigen ze te veel op, waardoor er vloeistof
in de pipet komt. Geen drama, maar in een
groep van 24 heb ik er elke keer wel een stuk of
drie die verkeerd opzuigen, dan slaat het safety
filter dicht en moet je die vervangen; de motor
blijft gelukkig onbeschadigd”, vertelt Wouter
Nijenhuis.

Meer gebruikers
Twee keer per jaar zorgt de cursus ‘experimental
design & celculture’ enkele maanden voor een
stampvol lab, van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds
laat. Daarnaast wordt ook in het kader van
andere cursussen gebruikgemaakt van het lab en
voeren derde-en vierdejaars studenten onderzoeksopdrachten uit. “Daarbij is het grappig om
te zien dat ze op de gekste tijden aan het werk
zijn. Inroosteren van studenten met een docent
werkt wat dat betreft niet meer, want studenten
zijn veel zelfstandiger, doen hun eigen onderzoek
en bepalen zelf wel wanneer ze dat doen. Daarbij
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gaan ze vaak ver over de uren heen die ze er officieel aan moeten besteden. Juist omdat het hun
eigen onderzoek is, gaan ze gewoon vijf dagen
per week knutselen in het lab; die laten zich niet
meer inroosteren op een dinsdagochtendje. Dat
heeft sowieso geen zin als je met cellen werkt:
het experiment is leidend en niet het lesrooster.
Dan is het hebben van faciliteiten die er gewoon
staan, waar je in kunt lopen om jouw ding te
doen wanneer jij dat wilt, wel zo fijn. Daarbij zorgen we altijd voor supervisie. Studenten mogen
niet alleen in het lab zijn.”
Eén van de doelstellingen van de Hogeschool
Utrecht is om naast voltijds onderwijs voor
havisten en vwo-ers ook voor de werkende
professional onderwijs en opleidingen te bieden.
Wouter Nijenhuis is in dat kader druk bezig
met plannen om de bezettingsgraad van het
celkweeklab te vergroten. “Ik ben samen met
het landelijke Platform Biologische Veiligheidsfunctionarissen een landelijke vmt-cursus, veilige
microbiologische technieken aan het opzetten:
hoe ga je te werk in een microbiologisch lab of
in een moleculair lab waar je ook micro-organismen gebruikt? Er zijn best wel verschillen hoe

onderwijsinstellingen (universiteiten
en hogescholen) daarmee omgaan.
Het idee is om dat te stroomlijnen
binnen Nederland. Die kennis kun
je verwerken in een externe cursus,
waar je in twee dagen tijd bijvoorbeeld ‘visiting scientists’ die een
dergelijke cursus niet hebben gehad,
maar wel in onze laboratoria gaan
werken, op ons niveau van werken
kunt brengen, niet in de laatste
plaats op het gebied van veiligheid.
Als er één plek is waar zo’n cursus
kan worden gegeven is dat in ons
nieuwe celkweeklab, het grootste in
Nederland, toch...?”
I N F O R M AT I E

Institute for Life Sciences and
Chemistry
www.lifesciences-chemistry.hu.nl
www.innovativetesting.nl
Gilson International
www.gilson.com
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De betrouwbare Panasonic kwaliteit...

..in een nieuw jasje

Deze NIEUWSTE Incubatoren bieden:
• Meer
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uw celkweek: 165
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Economisch
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elektrisch temperatuur
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• USB poort
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Milieuvriendelijk.
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www.biomedical.panasonic.eu/co2-incubators

labvisiondec2015_2.indd 1
LV29 Adv.indd 14

14-Jan-16 14:16:28
25-04-16 11:05

AANRADERS

LABVISION | #2 | MEI 2016

15

Laboratorium tafelcentrifuge
Sigma heeft de 2-7 tafelcentrifuge ontworpen voor laboratoria die zoeken naar betrouwbaarheid, flexibiliteit, gebruiksgemak en laag geluidsniveau. Deze centrifuge kent een aantal
innovatieve functies, zoals het duidelijk zichtbare blauwe LEDlicht wanneer de centrifuge in gebruik is. Dankzij de optimale
ventilatie is het geluidsniveau laag en de temperatuurstijging
van monsters minimaal. Handig bij het gebuikt van bloedbuizen met stollingsactivator is de te programmeren stollingstijd.
Pas na deze wachttijd start automatisch het centrifugeren.
Aan het eind klinkt een zoemer en opent de gemotoriseerde
dekselvergrendeling.
Ook deze Sigma 2-7 is compleet uitgevoerd met een duurzame roestvrijstalen kamer, twee acceleratie- en afremcurves,
een onbalansbeveiliging en een geheugen voor de laatste run.
Er zijn zowel hoek- als uitzwaairotoren verkrijgbaar.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

Verbeterde analyse van FAMEs met GC-VUV
De bepaling van de vetzuursamenstelling in eetbare oliën en vetten ofwel
FAMEs is bijvoorbeeld vereist voor de correcte voedsellabeling. Hiervoor
volstaat het onderscheid tussen verzadigde, mono-onverzadigde en poly–
onverzadigde vetzuren.
Studies naar de gezondheidseffecten van vetconsumptie vereisen gedetailleerde informatie over ketenlengte, aantal en positie van dubbele bindingen en de cis- versus transoriëntatie. Gaschromatografie (GC) wordt vaak

gebruikt voor het scheiden en kwantificeren van de bestanddelen van complexe organische chemische mengsels. Door het toevoegen van massaselectieve (MS) detectoren is de inzet van de GC-techniek verder uitgebreid. De
MS-detector kan echter geen onderscheid maken tussen cis/trans-isomeren
omdat de massaspectra van dergelijke verbindingen identiek zijn.
Recente ontwikkelingen maken het gebruik van zeer korte golflengtes
(120-240 nm ) mogelijk, een gebied waarbinnen alle gasfase componenten
absorberen. Een vacuüm ultraviolet (VUV) detector zorgt voor een identificatie middels deze korte golflengte van 120-240 nm en kan aangesloten
worden op een standaard GC via een verwarmde transferline. Dit maakt de
VGA-100 tot een VUV-detector voor GC, die uitermate geschikt is voor de
identificatie van zeer complexe verbindingen zoals FAMEs.
Dankzij de unieke Vacuüm UV-absorptiespectra en het gebruik van spectrale filters is de VGA-100 detector in staat om de verzadigde vetzuren van
de onverzadigde vetzuren te onderscheiden. Een onderzoek, dat is gepubliceerd in The Column van 24 februari 2016, heeft dit aangetoond. Het aantal dubbele bindingen aanwezig in een onverzadigde FAME is bepaald op
basis van het piekoppervlak van de twee verschillende golflengtegebieden.
Daarnaast zijn de cis/trans-isomeren geïdentificeerd dankzij hun specifieke
spectrum en de speciale deconvolutie software.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com
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MEDICIJNONT WIKKELING

Michiel van Dommelen is bij Lead Pharma één van de veelgebruikers van de BioTek Cytation 5 multimode imager van BioSPX. Dit apparaat is aangeschaft door NTC Services, dat is opgericht om bedrijven op Novio Tech Campus te helpen bij het maken van grote investeringen.

Als één van de eerste bewoners, in 2013,
van Novio Tech Campus (NTC) in Nijmegen heeft de ontwikkelaar van medicijnen Lead Pharma inmiddels meer dan
45 bedrijven om zich heen. Naast de
inspirerende contacten die daar uit

LV29 Art BioSPX_LeadPharma.indd 16

voortvloeien, profiteert het bedrijf
ook van allerlei ‘shared facilities’.
Zo kan het, door een investering vanuit
NTC Services, met een multi-mode reader werken, die ook voor andere bedrijven op en om de campus beschikbaar is.
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Lead Pharma gedijt in
ambitieuze community
van Novio Tech Campus

E

en medicijnontwikkelaar in de achtertuin
van chipsproducent NXP, omringd door
high-tech elektronica bedrijven, ontwikkelaars van sensoren, en tal van bedrijven
in de life sciences en health. Geen voor de hand
liggende combinatie als je kijkt naar de Pivot
Park’s en Bio Science Parken van deze wereld, die
in de regel vooral worden bevolkt door bedrijven
van dezelfde snit.
Volgens Rikus Wolbers, directeur van de Novio
Tech Campus in Nijmegen, is die combinatie
kunnen ontstaan door de speciale plek waar de
campus is ontwikkeld. “Rond 2010 was er in deze
omgeving een groeiende behoefte aan goede
labvoorzieningen. Bedrijven zochten uitbreidingsruimte, maar konden hiervoor niet goed uit
de voeten. De universiteit, de stad Nijmegen, de
provincie Gelderland en ook het lokale bedrijfsleven wilden die kenniswerkers voor de regio
behouden door een plek te realiseren waar die
bedrijven zich zouden kunnen vestigen. Die plek
werd gevonden op het terrein van NXP, dat er
een aantal gebouwen leeg had staan. Eén van die
gebouwen, nu ons hoofdgebouw, was vanwege
de hoge plafonds uitermate geschikt om om te
bouwen tot een gebouw met laboratoriumvoorzieningen. En vormde zo de ideale plek voor
chemie en life sciences bedrijven. Maar aan de
andere kant is de directe nabijheid van NXP een
magneet voor high-tech elektronica bedrijven.
Het mooie is dat er allerlei ontwikkelingen
gaande zijn op het snijvlak van elektronica en life
sciences, van high-tech en medisch. Als die crossover tussen life sciences en high-tech ergens kan
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plaatsvinden is dat hier.”
Tussen de ruim 45 bedrijven die inmiddels op de
campus zijn gevestigd, zijn er verschillende die
hier al mee bezig zijn. NovioSense bijvoorbeeld
maakt een soort van haartje, dat je in je onderste
ooglid kunt leggen om het glucosegehalte in je
traanvocht te meten. Die meting wordt draadloos doorgestuurd naar een apparaatje aan de
hand waarvan diabetes-patiënten hun insulinegehalte kunnen instellen. Een ander bedrijf,
Novioscan maakt een sensor die de vullingsgraad
van de blaas meet op basis van ultrasound technologie. De sensor, die in een pleister op de huid
kan worden geplakt, communiceert de data naar
een mobieltje dat bij een volle blaas een signaal
afgeeft. Een derde voorbeeld is MyTemp, die een
pil heeft ontwikkeld waarmee je de kerntemperatuur van je lichaam kunt monitoren. “Een paar
jaren geleden zijn tijdens de Nijmeegse Vierdaagse enkele mensen overleden door oververhitting. Om te achterhalen wat er precies met je
lichaam gebeurt tijdens het sporten kan je zo’n
pil doorslikken. In de pil zit een temperatuursensor. Als je daar met een device, dat om je middel
zit, een magnetische puls opzet ontstaat er een
klein stroompje waardoor de sensor de benodigde energie krijgt om de actuele meetwaarde te
genereren en door te geven”, legt Rikus Wolbers
uit.

Lead Pharma
Ook Ad van Gorp, CEO van Lead Pharma, volgt
de cross-over ontwikkelingen op de voet: “We
werken onder meer aan geneesmiddelen voor

“Onze ERR-alpha remmers
zouden wel eens kunnen uitgroeien tot ‘best in class’
medicijnen tegen verschillende, agressieve vormen van
kanker.”

kanker. Hierbij wordt diagnostiek
steeds belangrijker om te kunnen
laten zien dat je aanpak werkt. In
dat perspectief is het ook voor ons
interessant om mee te denken over
nieuwe benaderingen voor diagnostiek, snellere methoden. Niet in de
laatste plaats omdat het diagnostiseren van kanker nog steeds heel
lastig is; je bent vaak te laat met je
diagnose. We praten hier veel over
met andere bedrijven op de campus,
maar we hebben op dit moment nog
niets concreets lopen.”
Wel concreet zijn de projecten die
het bedrijf heeft op het gebied van
geneesmiddelenontwikkeling voor
auto-immuunziekten en kanker.
Eind vorig jaar ontving Lead Pharma
een eerste milestone betaling in
het kader van de eerder dat jaar
➞
afgesloten research overeenkomst
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met Sanofi. Deze is gericht op het vinden van
small molecules die de werking van de nucleaire
hormoonreceptor ROR gamma (t) tegengaan,
een belangrijke regulator van de T17-helper
cellen, die betrokken zijn bij de productie van
ontstekingseiwitten als interleukine (IL)-17A en
IL-17F. De IL-17 pathway speelt een belangrijke
rol in chronische, auto-immuun gerelateerde
ontstekingen. Aan de modulatie van dit RORyt
met small molecules wordt een groot potentieel
toegedicht voor de behandeling van psoriasis,
reuma en allerlei andere ontstekingsziektes.

Kanker stamcellen
Waar Lead Pharma partnert in het project met
de ontstekingsremmers, heeft Ad van Gorp met
het oncologie project vooralsnog alle kaarten in
eigen handen, al is ook hier al veel belangstelling vanuit de big pharma. “We hebben recent
ontdekt dat de alpha-vorm van de nucleaire
hormoonreceptor ERR, wat staat voor ‘estrogenrelated receptor’, een belangrijke rol speelt bij
het ontstaan van kanker stamcellen. Al tien jaar
geleden stonden deze cellen sterk in de belangstelling. Een tumor is een heterogene populatie
cellen waar hele agressieve cellen tussen zitten,
de kanker stamcellen, die feitelijk de initiatoren
van een tumor zijn, de ‘cancer initiating cells’.
Maar die cellen delen nauwelijks en ontkomen zo
aan alle medicatie die tot nu toe is ontwikkeld.
Die is namelijk volledig gericht op actief delende
cellen en werkt dus niet. Sterker, als je chemotherapie krijgt of bestraling, gaan die sneldelende cellen allemaal dood, wordt de tumor kleiner,
maar overleven de kanker stamcellen. Ze kunnen
in een soort van slaaptoestand gaan, en ineens
worden geprikkeld en agressief worden, met desastreuze gevolgen in de vorm van uitzaaiingen.”

3D-modeling
Wil je de werking van dat ERR-alpha tegengaan,
dan is het zaak om moleculen te vinden die op
bepaalde plekken van dit eiwit binden en zo als
inhibitor fungeren. “Meerdere bedrijven hebben
hier aan gewerkt, maar het is hen nooit gelukt
om goede stoffen te vinden. Zij passen vaak de
klassieke werkwijze toe door een bibliotheek van
drie, vier miljoen gesynthetiseerde stoffen door
een of meer assay’s te halen in de hoop dat daar
een of meer hits uit overblijven. Vier miljoen lijkt
heel wat, maar als je bedenkt dat het aantal mo-
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Rikus Wolbers, directeur van Novio Tech Campus in Nijmegen, heeft inmiddels meer dan 45 bedrijven op de campus mogen
verwelkomen. En daar zal het niet bij blijven.

gelijke chemische verbindingen wordt geschat op
1020 tot 1060, dan stelt dat niet veel voor. Je kunt
dat slimmer aanpakken met computermodellen. Als je de 3D-structuur van zo’n eiwit weet,
dan kun je berekenen hoe zo'n klein molecuul er
uit moet zien om precies in een groeve van de
structuur, een ‘binding pocket’, aan te grijpen.
We hebben het geluk dat de regio Nijmegen
hierin wereldwijd voorop loopt, met het CMBI
aan de Radboud Universiteit. En ook Organon
was hier erg goed in; driekwart van die groep zit
nu bij ons! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
wij ook niet van het volledige mer-à-boire van de
mogelijke verbindingen uitgaan; daar hebben we
bij lange na niet genoeg rekenkracht voor. Maar
we gebruiken een virtuele bibliotheek van tien
miljoen stoffen, small molecules, om met slimme
algoritmes en filters de meest potente stoffen
te vinden, die het beste zijn te plaatsen in zo’n
groeve”, legt Ad van Gorp uit.

Wind in de rug
Een eerste selectie uit die enorme rekenexercitie leverde zo’n twintig stoffen op die genoeg
potentieel hadden om te worden getest in celmodellen. “In die celmodellen zagen we dat vier
van die stofjes tegen ERR-alpha heel specifiek de
kanker stamcellen dood maken. Dat is het precies
het effect dat je nastreeft in je kankertherapie,

dus die vier hebben de potentie
om door te worden ontwikkeld tot
een medicijn. Hierbij hebben we uit
verschillende hoeken de wind in de
rug. Allereerst profiteren we van
de hausse die er momenteel is rond
de kanker stamcellen, wat ook de
belangstelling verklaart vanuit de
farmaceutische industrie om hierin
te partneren. Wat hierin ook meespeelt is dat we een heel generiek
mechanisme in handen hebben, dat
een rol speelt bij veel verschillende
typen kanker, en dan ook nog eens
bij agressieve, uitgezaaide tumoren.
Op dit moment zijn we er nog niet
uit welke weg we naar eventuele
marktintroductie zullen bewandelen, alle opties liggen nog open.
Voorop staat dat je daar tientallen
miljoenen euro’s voor nodig hebt”,
aldus Ad van Gorp.

Ambitieus
Met de mooie toekomst in het verschiet zou je bijna vergeten dat Lead
Pharma met 32 medewerkers nog
maar een klein bedrijf is, zeker als
je dat afzet tegen de farmareuzen.
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Ad van Gorp, CEO van Lead
Pharma: “Onze ERR-alpha
remmers die de vorming
van kanker stamcellen
tegengaan, zouden wel eens

omgeving hebben, dat overleven ze
niet. Maar bovenal staat deze imager bij ons geen moment stil! Het
instrument is namelijk een uitkomst
voor tal van celmodellen die we gebruiken om onze potentiële medicijnen tegen auto-immuunziekten en
kanker te testen. Het grote voordeel
is dat we die cellen nu live kunnen
volgen; je kunt dus precies bepalen
wanneer een cel dood gaat. Voorheen waren we maanden kwijt om
zo’n experiment te optimaliseren,
nu zet je het instrument aan en zie
je precies wat er gebeurt. Bijkomend
voordeel is dat je kunt meten onder
lage zuurstofcondities, precies de
omstandigheden die je in een tumor
hebt, zeker bij het ontstaan ervan”,
aldus Ad van Gorp.

kunnen uitgroeien tot ‘best
in class’ medicijnen tegen

Breed toepasbaar

verschillende, agressieve

De multifunctionele imager is breed
toepasbaar voor tal van bedrijven,
zowel binnen als buiten de campus.
“Wij zijn heel erg content dat ons
die mogelijkheid wordt geboden.
Een dergelijke investering hadden
we op dit moment niet zelf kunnen
doen. Maar ik vind het ook prettig
dat je er mee samen kunt werken
met andere bedrijven. Zo ben ik
heel benieuwd, wat TropIQ, één van
de nieuwste aanwinsten van Novio
Tech Campus (en recent nog met
een artikel in LabVision, red.), er in
het kader van hun onderzoek naar
malaria mee gaat doen. Wie weet,
leren we daar ook weer van!”

vormen van kanker.”

Het bedrijf is in 2007 begonnen met de ontwikkeling van medicijnen. Met investeerders als de
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
en de Participatiemaatschappij Oost Nederland
(PPM Oost) was vestiging in de regio gewenst.
“We wilden toen graag naar Nijmegen, maar
vonden aanvankelijk geen labruimte. Na een jaar
wachten konden we op de universiteit terecht.
Toen waren de plannen voor Novio Tech Campus
al in de maak, en wij waren in 2013 dan ook één
van de eerste bewoners van de campus. Wat een
voordeel is, omdat we de labruimtes helemaal
naar eigen wens konden laten inrichten. Wat ons
verder zeer aanspreekt in deze campus is dat je
deel uitmaakt van een community, waarin van
alles gebeurt. We zijn zelf heel erg ambitieus en
dan is het prettig om in een omgeving te zitten
die zelf ook veel ambities heeft.”

Shared facilities
De ambities van Lead Pharma worden vanuit de
campus verder ondersteund door een speciaal
opgerichte BV, NTC Services, die voor bedrijven
van de campus investeringen in apparatuur doet,
die de bedrijven zelf niet kunnen ophoesten. “De
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financiële horizon van veel van onze bedrijven
reikt niet zo ver; lease contracten zijn dan snel te
duur en te lang. Wij –en daarmee bedoel ik Novio
Tech Campus en Kadans Science Partner, de ontwikkelaar en exploitant van het vastgoed van de
campus– willen daar in de vorm van NTC Services
het begin van een oplossing voor bieden door
apparatuur aan te schaffen, die dan in gezamenlijkheid kan worden gebruikt. Daar hebben we
twee modellen voor, afhankelijk van het type apparaat en de gebruiksintensiteit van de primaire
gebruiker. We kunnen een apparaat plaatsen op
het shared lab, waarmee het gebruik open staat
voor alle gebruikers van dat lab. Wordt een apparaat intensiever door één partij gebruikt, dan
wordt het op het lab van dat bedrijf neergezet,
met als voorwaarde dat ook anderen er gebruik
van mogen maken”, legt Rikus Wolbers uit.
In het geval van de door BioSPX geleverde
Cytation 5 multimode imager van BioTek was
het duidelijk dat die op het lab van Lead Pharma
zou komen te staan. “Sowieso is het wenselijk
dat zo’n apparaat dichtbij staat, omdat je met
levende cellen werkt. Met incuberen bij 37 °C en
onder CO2, kun je die niet te lang in een andere
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BioSPX
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www.noviotechcampus.com
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NIR-Online®
Controls production quality in real time
Closely monitoring key parameters such as moisture, fat or protein is
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spectroscopy provides full control by continuously delivering accurate
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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. Daardoor 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

Lighthouse Benelux

Specialist in cleanroom meetapparatuur en monitoring systemen

Meer informatie op:

www.golighthouse.nl

ActiveCount 100
Microbiologische Airsampler
•

Compact, lichtgewicht en gebruikersvriendelijk

•

Instelbare start/vertragingstijd

•

Flow 100 liter per minuut

•

Programmeerbare cycli met instelling van
vertraging, sampleduur en volume

•

USB data uitgang voor bemonsteringsparameters,
locatie, gebruiker etc.

•

Batterijduur 6 uur

•

Autoclaveerbare sampling head (RVS of aluminium)

•

90mm voedingsbodems

•

Groot 3,5inch kleuren touchscreen

•

8 programmeerbare volumes

•

50 programmeerbare gebruikers

•

400 programmeerbare locaties

U kunt bij ons terecht voor levering, service en advies van:
• OK monitoring systemen

•

Environmental sensoren (drukverschil,

•

On-site kalibratie services voor alle merken

pharma, laboratoria en industrie

•

Microbiologische airsamplers

•

Verhuur van cleanroom meetapparatuur en

(portable en remote)

•

HEPA/ULPA Filter test apparatuur

•

• GMP monitoring systemen voor apotheek,
•
•

Airborne en vloeistof deeltejstellers
Oppervlakte deeltjesmeting

temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid)
(ook in monitoring systemen)

producten en monitoring systemen
monitoring systemen

Cleanroom, product- en software trainingen

Lighthouse Worldwide Solutions Benelux BV
Van Heemstraweg 19A • NL-6657 KD Boven Leeuwen • Tel. +31 (0)487 56 08 11 • Fax +31 (0)487 56 00 13
benelux@golighthouse.com • www.golighthouse.nl
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WEEFSELOPSLAG

Warm Beverwijks welkom
voor Hartkleppenbank
met nieuwe cryo-installatie
Begin dit jaar is de uit Rotterdam afkomstige Hartkleppenbank
van start gegaan in de faciliteiten van de Euro Tissue Bank te
Beverwijk. Die faciliteiten kregen mede door de synergie met de al aanwezige Huid- en Corneabank en de onderzoeksafdeling van de Brandwondenstichting, een forse upgrade in de vorm van een compleet nieuwe cryoinstallatie voor alle gebruikers van vloeibare stikstof en een cleanroom
voor het geschikt maken van de hartkleppen voor invriezen.

H

et woongenot van de buren van de
middenin een Beverwijkse woonwijk
gelegen Euro Tissue Bank is er sinds
begin van dit jaar een stukje op vooruitgegaan. Tot die tijd werden ze nog regelmatig
opgeschrikt door het lawaai (meer dan 100 dB!)
en flarden witte rook die gepaard gingen met
het vullen van losse stikstofvaten op het kleine
parkeerterrein achter het gebouw van de weefselbank. Nu zullen ze amper iets merken van de
kleine vrachtwagen die eens in de twee weken
diezelfde parkeerplaats oprijdt en via een koppeling aan een stikstofleiding met gering geluid
en minder rook een kleine 800 liter vloeibare
stikstof aflevert.
De buitenaansluiting is het begin van een nieuwe
cryo-installatie die zodanig is ingericht dat alle
vloeibare stikstof gebruikers in de Euro Tissue Bank (de Huidbank, de onderzoeksafdeling
van de Brandwondenstichting en de nieuwste
bewoner, de Hartkleppenbank) er profijt van
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hebben. Frank Beneker, manager Procurement
and Operations bij de Euro Tissue Bank, legt uit
hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. “Met
de komst van de Hartkleppenbank zou de vraag

naar stikstof sterk toenemen. De
Huidbank was bij ons tot nu toe
de grootste afnemer voor experimenten om ook huid in vloeibaar

Van donor tot transplantatie
De basis voor alle transplantaties ligt in het donorregister, waarin staat wie zich hiervoor heeft aangemeld en welke weefsels eventueel worden uitgesloten. Na overlijden
van de patiënt heeft de arts de plicht om dat register te raadplegen. Staat de overledene
als donor geregistreerd, dan kan die, na toestemming van de nabestaanden, worden
aangemeld bij de Nederlandse Transplantatie Stichting in Leiden. Die controleert of een
donor voldoet aan de acceptatiecriteria. Als de overledene medisch geschikt is voor donatie, wordt dit doorgegeven aan zogenaamde explantatieteams. Hoornvliezen, huid,
botweefsel en hartkleppen worden uitgenomen door explantatieteams van de Euro Tissue Procurement en BISLIFE. Cornea's, huid en hartkleppen worden uitgenomen in
mortuaria van ziekenhuizen. Botweefsel wordt in verband met steriliteit uitgenomen
in een operatiekamer. Na uitname volgt opslag in een weefselbank, die op basis van de
vraag vanuit ziekenhuizen weefsels mag uitgeven voor transplantatie.
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Frank Beneker bij de twee 400 liter stikstofvaten van Cryo Solutions met vloeibare stikstof die de Euro Tissue Bank sinds de komst van de Hartkleppenbank in gebruik heeft.

stikstof in te vriezen. Die proeven zijn
geslaagd, waardoor we ook voor die
weefselbank op een toekomstige groei
konden inzetten. We hebben op grond
van het verwachte verbruik een plan
van eisen op gesteld, waarbij veiligheid voor mens en omgeving voorop
stond. Cryo Solutions, die zowel de
voormalige stikstofvoorziening van
de Hartkleppenbank in Rotterdam
verzorgde als de apparatuur verhuurde
voor de proef bij de Huidbank, heeft
vervolgens een voorstel gedaan.
Hierbij is gekozen voor een installatie
met twee voorraadvaten van elk 400
liter, waaruit automatisch de opslagen invriesfaciliteiten in de werkruimte
van stikstof kunnen worden voorzien.
De voorraadvaten, die in een aparte
ruimte staan, kunnen via de buitenkoppeling worden gevuld.”
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Een alternatieve oplossing was om de bestaande
losse voorraadvaten van de verschillende banken
naast elkaar te gebruiken, dus niet te investeren
in de integrale oplossing. “Dat is weliswaar qua
investering goedkoper, maar dan houd je de
overlast met het frequent handmatig vullen van
de afzonderlijke vaten en kun je ook niet profiteren van de monitoring- en veiligheidsvoorzieningen van het complete systeem”, stelt Antoon van
den Bogaerdt, sinds 2007 hoofd van de Hartkleppenbank. “Voor de verhuizing, toen we nog bij
het Erasmus MC zaten, stond je daar niet zo bij
stil: als een vat bijna leeg was, nam je contact
op met de Service Desk en dan kwam er speciaal
iemand langs met z'n karretje, pakte het vat mee,
reed er mee naar het in het ziekenhuis aanwezige
vulstation en kwam met een volle terug.”

Automatisch
“Het mooie aan deze installatie is dat nu alles
geautomatiseerd plaatsvindt. De hele logistieke

keten die je vroeger had, is er tussenuit gehaald.
Zodra de voorraadtanks leeg beginnen te raken,
gaat er automatisch een signaal naar de leverancier, die een tankwagentje stuurt en zonder
onze tussenkomst kan zorgen voor bijvullen van
de voorraadtanks. Ook de stikstofvoorziening
vanuit de voorraadtanks naar de invries- en
opslagfaciliteiten verloopt automatisch. Zo kunnen we bijvoorbeeld het buffervoorraadje, dat
je nodig hebt bij de Planers vriezers, waar het
gecontroleerd invriezen van de kostbare weefsels
plaatsvindt, automatisch laten bijvullen buiten
kantoortijden; dat kun je zo instellen”, aldus
Frank Beneker.
De vulsystemen zijn gekoppeld aan beveiligingssystemen als zuurstofalarmering en noodstopvoorziening. Daardoor kun je ervoor zorgen dat
je het stikstofverbruik zo laag mogelijk houdt,
wat gunstig is voor de exploitatiekosten, en
de daarbij gepaard gaande gasbelasting in de
➞
werkruimte minimaliseert. Als je dat namelijk
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Antoon van den Bogaerdt, hoofd van de Hartkleppenbank, licht een canister met een aantal goed verpakte, diepgevroren
hartkleppen uit de het voorraad vat met daarin een damp van vloeibare stikstof.

niet goed op elkaar afstemt, krijg je te veel gas
in de werkruimte en zit je met te lage zuurstofwaardes. Kom je op een zeker moment onder bepaalde grenswaarden, dan kan dat zelfs leiden tot
het in werking stellen van alarmeringssystemen,
waarbij ruimtes enige tijd niet meer betreedbaar
zijn. Dit kan ten koste gaan van de efficiency van
je invrieswerk.

Cleanroom
Naast de stikstofvoorziening hadden de nieuwe
bewoners ook een cleanroom nodig voor het
onder steriele omstandigheden bewerken van
het hartweefsel. Naast het prepareren van de
hartklep en het bepalen van de geschiktheid
voor implantatie worden hier ook heel precies
de maten van de klep gemeten, zodat ze goed
kunnen worden gematched aan een ontvanger.
Bovendien wordt het weefsel klaargemaakt voor
opslag, met als belangrijkste stappen decontaminatie met breed-spectrum antibiotica en behandeling met een beschermend invriesmedium (10
% DMSO).
Frank Beneker had ook al voor de Huidbank en
Corneabank een cleanroom laten bouwen. Met
die ervaring heeft hij in samenspraak met de
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laboratoriumbouwer de ruimte ontworpen. “Ik
vind dat je je cleanroom om het proces heen
moet bouwen. Dat betekent in het geval van de
Hartkleppenbank dat je niet alleen goed kijkt hoe
dat proces er uitziet (en dat je valideert dat dit
zo blijft), wat er in de cleanroom moet gebeuren,
maar ook dat je zo goed mogelijk in kaart brengt
wat er op langere termijn nog zou kunnen veranderen. Zo heb ik bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd of er nog ontwikkelingen
konden worden verwacht in de kwaliteitseisen
die worden gesteld aan cleanrooms voor ons type
bewerking. De komende tien jaar verwachten ze
geen strengere eisen, dus konden we op basis
van zaken als de benodigde vierkante meters,
de te plaatsen apparatuur en de routing met het
ontwerp aan de slag.”

Ideale situatie
Antoon van den Bogaerdt is zeer tevreden met
de nieuwe faciliteiten en de inbedding in de Euro
Tissue Bank. “We kunnen nu gebruik maken van
state-of-the-art voorzieningen die tot stand zijn
gekomen door investeringen waar we in de oude
situatie, in het Erasmus MC, nooit toe zijn gekomen. Dat heeft alles te maken met de manier

waarop de Hartkleppenbank ooit tot
stand is gekomen, door in 1987, met
een subsidie van de Hartstichting,
een oude flowkast neer te zetten en
een cleanroom te bouwen in een klein
hokje. Door de jaren heen hebben we
dat steeds verder kunnen optimaliseren, maar het Erasmus is in de eerste
plaats een ziekenhuis waarin zorg
voorop wordt gesteld. Wij voldeden
keurig aan de wetgeving, maar geïnvesteerd in nieuwe apparatuur werd
er alleen als het strikt noodzakelijk
was . Er werden daarbij geen budgetten gereserveerd voor apparatuur en
alleen gekocht op het moment dat
het nodig is. En daar liep het voor ons
mank; de benodigde afschrijvingen
werden niet doorgerekend vanuit het
Erasmus, dus we konden geen reserve
opbouwen. Door slim budgetteren
hebben we altijd wel wat ruimte
gevonden voor kleine investeringen,
maar een nieuwe cleanroom zat er
echt niet in.”
Toen enkele jaren geleden het
gebouw waarin de Hartkleppenbank
was gevestigd werd afgekeurd door
de brandweer, omdat het niet meer
voldeed aan diens brandveiligheidseisen, werd de wens voor een andere
plek ineens zeer acuut. “Het gebouw
moest leeg, maar in de nieuwbouw
was er voor ons geen plaats; wij
moesten ons heil ergens anders gaan
zoeken. Gelukkig kon de Euro Tissue
Bank wel budget vrijmaken voor de
benodigde investeringen in de cryoinstallatie en de cleanroom”, vertelt
Antoon van den Bogaerdt. “Maar’,
vult Frank Beneker aan, “wij zagen
het ook echt als een voordeel om
de Hartkleppenbank naar Beverwijk
te halen, niet in de laatste plaats
door de synergieën met de andere
weefselbanken. Bovendien staat
de organisatie hier goed, zodat het
opnemen van een niet zo grote bank
goed behapbaar was. Ondanks dat
was de investering alles bij elkaar
toch fors.”
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Verhuisstress
De omstandigheden rond het verhuizen van
de voorraad van rond de honderd ingevroren
hartkleppen hadden op Antoon van den Bogaerdt
meer impact dan hij van te voren had gedacht.
“Economisch gezien vertegenwoordigen ze
natuurlijk een behoorlijke waarde. Maar de donatiewaarde is vele malen groter. Achter elke klep
zit een verhaal van een overleden iemand, de
vaak emotioneel beladen procedure om toestemming voor donatie te verkrijgen en de omzichtigheid waarmee verschillende instanties hun
specifieke taak uitvoeren om die klep uiteindelijk
bij ons te doen krijgen. Dan is er bij mij de wens
om alle risico’s voor honderd procent te willen
uitsluiten. Gelukkig hebben de mensen van Cryo
Solutions, die in een luchtgeveerde vrachtwagen
de verhuizing verzorgden, vaker met dit bijltje
gehakt en kon ik het transport aan hen overlaten,
al heb ik natuurlijk wel vinger aan de pols gehouden. Eén keer heb ik echt op de rem getrapt, toen
ze het voorraadvat met de diepgevroren weefsels
buiten het gebouw over een klein stukje bobbelige weg naar de vrachtwagen wilden rijden.
Daar heb ik geen toestemming voor gegeven,
waardoor ze het hele Erasmus MC door moesten naar de expeditie-afdeling waar een gladde
betonnen laadplaats is. De bobbelige weg kan
voor ongewenste trillingen zorgen in het vat en
daarmee de diepgevroren weefsels beschadigen.
Safety first!”

De kunst van het vriezen
Ieder soort weefsel heeft zijn eigen behandelprocedures, in de vorm van uitname-, transporten procescriteria, voordat het in de vriezer kan
om te worden bewaard. “Ook het bewaren is
heel verschillend. Hartkleppen bewaren we bij
-196 °C, huid gaat in de koelkast en hoornvliezen worden geconserveerd in een stoof bij een
temperatuur van 33 °C. Die cellen moeten door
kunnen leven, wat ook verklaart dat ze snel, in
dit geval binnen 27 dagen, moeten worden geïmplanteerd. Heel anders dan bij de hartkleppen
die wel vijf jaar bewaard kunnen worden. Door
speciale invriestechnieken kunnen we ervoor zorgen dat een deel van de cellen in de hartkleppen
ook blijft leven. Als je de hartkleppen ontdooit,
kunnen deze cellen hun functie weer opnemen.
En het mooie is dat er door onderzoek is uitgevonden dat na het implanteren van ingevroren
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De ruimte waar het invriezen en bewaren van de weefsels plaatsvindt is gescheiden van de ruimte met de grote voorraadvaten.

weefsel minder afstotingsreacties plaatsvinden
dan wanneer je ze ‘vers’ zou plaatsen. Het idee
daarbij is dat weefseltyperende kenmerken (zoals
HLA) door het invriezen en ontdooien gedeeltelijk worden afgebroken, zodat er minder kans op
afstoting is”, legt Antoon van den Bogaerdt uit.
In de nieuwe setting zal er ook meer ruimte en
budget voor productontwikkeling en onderzoek
komen. “Er is veel perspectief in technieken
waarbij weefsel wordt gedecellulariseerd, en
dan kan dienen als een drager, een scaffold, dat
vanuit de ontvanger weer met cellen kan worden
bevolkt. Voordeel van deze benadering is dat je
wellicht minder heroperaties nodig hebt, want
minder afstoting van het geïmplanteerde weefsel. Dergelijke constructen, die op dit moment
nog maar een maand kunnen worden bewaard,
moeten echter over de langere termijn hun toegevoegde waarde nog bewijzen, waarbij er nog
heel veel langere termijn kennis moet worden
opgebouwd.”

hele speciale. Bij de humane kleppen
heb je het namelijk niet alleen over
sec het klepringetje, maar ook over
stukjes spierweefsel (de spierrok)
en vaatwand. Hiermee kunnen de
chirurgen ook volwassenen met
grote ontstekingen of pasgeborenen
met anatomische afwijkingen goed
helpen. Bijna twee-derde van de
gedoneerde hartklepweefsels wordt
gebruikt voor kinderen en adolescenten met aangeboren hartafwijkingen waarbij deze weefsels vaak
de enige uitkomst zijn. Met de aansluiting van de Hartkleppenbank bij
de Euro Tissue Bank zullen de mogelijkheden alleen nog maar groter
worden, omdat we onze kennis over
transplantatieweefsel kunnen delen
en gezamenlijk kunnen investeren
in wetenschappelijk onderzoek en
kwaliteit.”

Pasgeborenen
De Hartkleppenbank prepareert met een bezetting van 2,5 fte jaarlijks 200 tot 250 harten,
waarvan er circa 150 hartkleppen c.q. vaatweefsels worden vrijgegeven en toegewezen.
“Binnen het aanbod van ook kunstkleppen en
bioprothesen voorzien we in slechts vijf procent
van de hartklepvervangingen, maar dat zijn vaak
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Investering te groot?
Leasen kan ook!

Realtime procescontrole
met online NIR

Het nauwlettend monitoren van de meest kritische parameters
is cruciaal voor het corrigeren van afwijkingen in het productieproces. Büchi NIR-Online spectroscopie biedt volledige controle
door het continu leveren van nauwkeurige metingen binnen
seconden.
Door de mogelijkheid om meerdere meetopties (NIR, VIS, hogeresolutie CCD-camera) in één unit te integreren kan uitgebreide
informatie over de te meten processtromen efficiënt worden
verkregen. Relevante parameters kunnen zo gelijktijdig, realtime
worden gemeten, ook bij snel bewegende productstromen.
De gebruikersvriendelijke procesinstrumenten hebben een
geoptimaliseerde gebruikersinterface waardoor de productkwaliteit permanent kan worden gevolgd. De units zijn direct klaar
voor gebruik. Verschillende accessoires voor vaste producten en
vloeistoffen zijn verkrijgbaar om het instrument aan te kunnen
passen aan de specifieke procesomstandigheden. De autokalibratiefunctie maakt methode-optimalisering eenvoudig. Ook
automatisch is het genereren van rapportages en documentatie
voor audits.
Betrouwbaarheid wordt gegarandeerd door een robuust,
industrieel ontwerp dat de instrumenten bestand maakt tegen
trillingen. Bovendien is de spectrometer beschikbaar in een
IP68-behuizing, wat hem stofvrij en waterdicht maakt. ATEXcertificering maakt gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen
mogelijk. Het ontwerp met een dubbele lamp voorziet in continue werking, ook bij uitval van één van de lampen.
De op diode-array technologie gebaseerde NIR-Online spectrometers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals
NIR-Online X-Cell, een flowcel voor gassen, vloeistoffen en
pasta-achtige substanties. De cel kan in de productstroom zelf
worden bevestigd of in een bypass. Een andere uitvoering is
NIR-Online X-Square. Deze meetcel is bedoeld voor meting van
vrijbewegende poeders en granulaten en kan eveneens in de productstroom zelf worden bevestigd of in een bypass.

In sommige gevallen is de initiële investering voor een
volledig geautomatiseerd vat voor de ‘droge’ gasfase
opslag te hoog. Cryo Solutions kan hierbij helpen met een
huurkoop of lease constructie. Na te zijn begonnen tegen
relatief lage kosten te huren of te leasen kan in een later
stadium alsnog het opslagvat worden overgenomen, tegen
een lager bedrag dan de initiële investering.
Cryo Solutions kan deze service zelfs als ‘full operational’
lease aanbieden waarbij ook periodiek onderhoud, 24
uurs service en de levering van vloeibare stikstof verzorgd
worden.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
info@cryosolutions.nl

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com
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BIOTECHNOLOGIE

Geen sinaasappels meer nodig
om sinaasappelsmaak te maken

Het op de Brightlands Chemelot Campus gevestigde Isobionics zet Rhodobacter bacteriën in voor de biotechnologische productie van geur- en
smaakstoffen. Inmiddels heeft het bedrijf met valenceen en nootkaton twee producten op de markt. Met de breed inzetbare platformtechnologie zijn nog veel meer producten te maken, en dat, volgens IsobionicsCEO Toine Janssen, niet alleen voor de geur- en smaakstoffenmarkt.

I

n de supermarkt merk je er niets van, maar
mondiaal gezien gaat het niet zo goed met de
sinaasappel. Dat heeft alles te maken met de
‘greening disease’, die de sinaasappel groen
en bitter maakt, waardoor die niet geschikt is
voor verdere verwerking. Die plantenziekte heeft
enorm huisgehouden op de omvangrijke sinaasappelplantages in Florida. Waar er daar tien
jaar geleden nog 350 miljoen sinaasappelkistjes
werden geproduceerd, zijn dat er nu nog maar
70 miljoen. De voedselverwerkende industrie
in Florida heeft dat tekort ondervangen door
sinaasappels uit Mexico te importeren. Maar
daarvan hadden ze er veel meer nodig dan eerst.
Het gehalte aan valenceen, een isoprenoïde dat
de smaak van sinaasappels bepaalt, is in de in
Florida verbouwde Valencia-sinaasappel met vier
procent namelijk tweemaal zo hoog als dat van
de Mexicaanse soort.
“Er is hierdoor beduidend minder valenceen op
de wereld. Toch willen we met z’n allen jus en
andere dranken met sinaasappelsmaak blijven
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drinken. De enige manier om aan extra valenceen
te komen om in die behoefte te kunnen blijven
voorzien is door fermentatie. Onze bacteriën
kunnen namelijk iets wat chemici nog nooit
gelukt is: valenceen produceren!” Toine Janssen,
CEO van Isobionics, denkt dat de biotechnologische methode ook qua efficiëntie en duurzaamheid het verwerken van enorme hoeveelheden
sinaasappels naar de kroon zal stijgen. “Voor één
kilo valenceen uit een fermentatievat volstaat
het om honderd liter bacteriecultuur een weekje
te voeden. Voor dezelfde kilo valenceen uit fruit
is minstens 100.000 kilo aan sinaasappels nodig.
Die moet je bespuiten, irrigeren, vervoeren,
persen. En dan gebruik je nog maar twee tot
vier procent van de sinaasappel; de rest wordt
industrieel verwerkt. Met onze methode houd
je al die sinaasappels over om gewoon op te
eten. Daarnaast is bij onze productiewijze de
CO2-voetafdruk veel beperkter en is het gebruik
van pesticiden niet nodig. En dat laatste wordt
steeds belangrijk omdat belangrijke producenten

van consumentenproducten niet
langer ingrediënten willen gebruiken waaraan een bepaalde mate van
pesticidengebruik kleeft.”
Een soortgelijk verhaal kan je
ophangen voor sandelhout, een
product dat Isobionics in ontwikkeling heeft als grondstof voor de
geurindustrie. Dit wordt gewonnen
uit de kern van de sandelwoodboom, die daarvoor eerst 40 jaar

“We zijn nu in staat om in
één keer vanaf 40 liter naar
productieniveau op te schalen,
tot wel 60 kuub. Mede hierdoor
kunnen we op kostprijs
concurreren.”
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Frank Fluitman werkt sinds eind 2014 bij Isobionics, waar hij bezighoudt met R&D aan bacteriestammen en procesoptimalisatie.

moet zijn gegroeid. In India zijn
daarvoor enorme bosgebieden met
de grond gelijk gemaakt. Het hierdoor ontstane productieverlies is
niet meer te compenseren door het
opzetten van plantages. Productie
door fermentatie biedt wat dat
betreft wel perspectief.

Opportunity
Toine Janssen startte zijn bedrijf in
2008 als een spin-out van DSM, dat
de reeds geoctrooieerde technologie
voor de productie van isoprenoïden met behulp van Rhodobacter
bacteriën aan Isobionics heeft gelicenseerd. “Ik heb eerder gewerkt
bij bedrijven in de elektronica. Als
je daar een grote stap zet, is een
rendementsverbetering van 15 % al
uitzonderlijk. De bewering van DSM
dat ze isoprenoïden konden maken
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tegen de helft van de toen geldende kostprijs was
voor mij de trigger om het avontuur aan te gaan.
En ik ben daar niet in teleurgesteld, want we
slagen er nog steeds in om die kostprijs verder
omlaag te brengen.”
De keuze voor valenceen en nootkaton uit de
meer dan 3.000 mogelijke isoprenoïden, die in de
flavour & fragrances industrie worden gebruikt,
was puur pragmatisch: ze zijn het gemakkelijkste
met deze technologie te maken en ze hebben een
hoge marktwaarde. Frank Fluitman, onderzoeker
bij Isobionics, legt uit: “Rhodobacter bacteriën
kunnen van nature isoprenoïden maken. Daarin
zijn ze veel beter dan heel veel andere bacteriën.
Door in ons geval via DNA-technologie één eiwit,
in dit geval een synthase, aan het organisme toe
te voegen, is het gelukt om een specifiek isoprenoïde te maken: valenceen. Omdat je heel dicht
bij de oorspronkelijke pathway blijft, dichtbij de
kern van het metabolisme, is dat product relatief
makkelijk te maken. Als je een product wilt
maken dat ver van die kern afstaat en waar veel

tussenstappen voor nodig zijn, dan wordt het
veel moeilijker om zo'n product te maken.”
Naast selectiviteit is het ook zaak om de bacterie
zo productief mogelijk te maken. “De ideale
situatie is dat een zo groot mogelijk deel van de
voeding wordt omgezet in valenceen. Honderd
procent is natuurlijk nooit haalbaar, omdat de
bacterie zijn energie ook voor andere processen
moet gebruiken. Maar ook hier valt veel winst
te halen. Zo hebben onze stammen een dubbele
pathway, wat zoveel betekent dat ze twee keer
zo snel valenceen kunnen produceren als met een
enkele pathway. Hiertoe is naast de pathway die
al in de bacterie aanwezig is, een andere pathway
ingebouwd die planten en ook mensen gebruiken
voor het maken van isoprenoïden”, vertelt Frank
Fluitman.

Opschalen
Een bacterie die in het lab doet wat je wilt is
nog geen garantie voor grootschalige productie
met dezelfde prestaties. “Met deze Rhodobacter ➞
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In de vorig jaar
aangeschafte
Panasonic -80 °C
vriezer bewaart
Isobionics haar
uiterst waardevolle
bacteriestammen.

Isobionics-CEO Toine Janssen bij de twee 40-liter fermentoren waarmee de efﬁciëntie van het opschaalproces aanzienlijk
is verbeterd.

hebben we wel het geluk dat hij zich heel goed
voelt onder anaërobe omstandigheden, dus een
week overleven in grote tanks is niet de grootse
uitdaging. Die uitdaging zit hem vooral in het
vertalen van productieparameters van labschaal
naar productieschaal, tot wel 60 kuub. Dat gaat
niet in één keer, maar in opeenvolgende stappen.
Het begint op microliterschaal waarbij we nieuwe
Rhodobacter-stammen ontwikkelen en testen.
Als daar bacteriestammen uitkomen, die het
beter doen dan onze huidige productiestammen,
dan gaan die naar het volgende level, naar 1-liter
fermentoren. Daar hebben we er twaalf van. Die
hebben al veel meer de condities die vergelijkbaar zijn met onze productieschaal. Daarin kunnen we roersnelheid regelen, zuurstof toevoegen,
de pH reguleren en monsters nemen. Dus dat
geeft ons al een veel beter idee hoe die nieuwe
stammen zich gedragen en of ze potentie hebben
om naar de echte productieschaal te gaan”, legt
Toine Janssen uit.
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De volgende stap, van 1 naar 40 liter, is zeker geen één-op-één stap. “Massatransport
processen lopen net even anders, effecten van
roeren en zuurstoftoevoer zijn verschillend; alle
condities moet je opnieuw instellen. Maar we
hebben de efficiëntie van deze stap wel kunnen
vergroten met de aanschaf van twee 40 liter
fermentoren. Hierdoor kunnen we deze stap in
het lab optimaliseren. Aanvankelijk was de stap
namelijk veel groter, van 1 liter bij ons naar 50
liter op de productielocatie. Dan veranderde je
dus naast de dimensies ook de locatie. In principe
doen ze daar precies hetzelfde, wij instrueren
precies wat ze moeten doen, maar het is toch
altijd net iets anders, iets andere grondstoffen,
andere omgevingscondities. Als je verschillen
zag, was het lastig om daar een oorzaak voor
te vinden. Lag het aan de schaal of speelden de
andere procescondities een rol? Nu hebben we
dat probleem niet meer: we kunnen nu veel beter
voorspellen dat als iets bij ons op het lab op 40

liter werkt, dat ook zo gaat bij de
CMO, de ‘contract manufacturing
organization’, op een schaal van 50
liter”, aldus Frank Fluitman.
Ook in de verdere opschaling zijn
er, mede door veel te leren van de
expertise bij DSM, flinke slagen
gemaakt in de efficiëntie. “Waar je
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maken, eveneens producten voor
de geur- en smaakstoffenindustrie.
“We zijn bewust met producten
voor die markten begonnen, omdat
daar de prijzen relatief hoog liggen.
In de loop der jaren hebben we
zowel op het niveau van het microorganisme als op procesniveau de
efficiëntie enorm verbeterd. Iets wat
we in de toekomst alleen nog maar
verder zullen doorvoeren. Op een
bepaald moment is het dan wellicht
ook haalbaar om uit die enorme
poel van meer dan 3.000 isoprenoïden producten te gaan maken voor
andere markten. Je kunt daarbij
denken aan isoprenen voor de rubberindustrie, cosmetische producten en zelfs vliegtuigbrandstoffen.
Het blijkt namelijk dat een aantal
isoprenoïden, die qua structuur heel
dicht tegen valenceen aan zitten,
een hoge energiedichtheid hebben
en dus gunstige eigenschappen hebben voor verbranding. Met de lage
olieprijzen van dit moment moet
je daar niet aan denken, maar over
tien, twintig jaar kan de wereld er
wat dat betreft heel anders uit zien.
In de geur- en smaakstoffenwereld
is biotechnologische productie
inmiddels niet meer weg te denken.
Klanten zien dit als een strategische
meerwaarde; zijn er van overtuigd
dat hier de toekomst ligt. Andere
markten zijn vanwege de prijsverschillen nu nog afwachtend, maar
bijvoorbeeld in de agrochemie zie
ik dat afnemers zich al beginnen
te roeren. Wat er ook gebeurt, de
bacteriestammen in de vriezer zullen
er niet voor weglopen...”

aanvankelijk nog meerdere tussenstappen had,
van 40 liter naar 1 kuub, dan naar 5 en dan naar
15, zijn we nu in staat om in één keer vanaf 40
liter naar productieniveau op te schalen, tot wel
60 kuub. Mede door daarin kosten te besparen
zijn we in staat om op kostprijs te concurreren.
Want bedenk goed, we acteren in de ‘witte’
biotechnologie, niet in de ‘rode’! In de ‘rode’ biotechnologie gaat het om de productie van medicijnen. Daar is kostprijs van de productie minder
doorslaggevend en zit je snel op 10.000 dollar
per kilo. Wij worden geacht om producten maken
voor een veel lagere kiloprijs en dan maakt kostprijs wel het verschil”, zegt Toine Janssen.

op universiteiten van onder andere Wageningen,
Graz, Berlijn en Oxford, die deels in opdracht
van, deels in samenwerking met Isobionics kennis
op deelgebieden ontwikkelen. Met name de samenwerking met Wageningen is met momenteel
acht mensen op diverse projecten substantieel.
Het laboratorium is sinds medio 2015 gevestigd
in een apart gebouw, op ongeveer vijf minuten
lopen van het hoofdkantoor. Dit was een hele
verbetering ten opzichte van de oude situatie,
waar een veel kleinere laboratoriumruimte van
DSM werd gehuurd. In het nieuwe lab is er plek
voor de twee 40-liter fermentoren. Bovendien is
geïnvesteerd in een -80 °C vriezer om de bacteriestammen te bewaren. “Het is heel belangrijk
dat dit goed en betrouwbaar gebeurt, want in die
stammen zit de waarde van ons bedrijf. Natuurlijk bewaren we ook stammen op een andere
locatie. Van daaruit kunnen we er wel voor zorgen dat alles weer op het oude peil terugkomt,
maar daar gaat enorm veel tijd en geld in zitten.
Dat willen we te allen tijde vermijden. Op basis
van positieve ervaringen van mensen van DSM
hebben we gekozen voor een Panasonic vriezer,
die ook nog eens verreweg de goedkoopste in de
markt was”, aldus Frank Fluitman. Die vriezer zal
binnenkort weer worden verplaatst, want over
ongeveer anderhalf jaar is de verhuizing voorzien
van zowel kantoor als lab naar een nieuw gebouw
op de Brightlands Chemelot Campus, dat momenteel in aanbouw is.
Ook zou er over een jaar of drie wel eens een
nieuwe fabriek op de Chemelot-site kunnen
verrijzen voor enkele, nog niet nader genoemde,
nieuwe producten van Isobionics. “Momenteel
besteden we de productie uit bij gespecialiseerde
CMO’s in Nederland, India, Hongarije en Bulgarije. Dat gaat prima, maar je kunt je voorstellen
dat schaalgrootte op een bepaald moment doorslaggevend kan zijn om het zelf te gaan doen,
dat we daar een hele fabriek mee kunnen vullen”,
laat Toine Janssen doorschemeren.

Alles bij elkaar

Toekomst

I N F O R M AT I E

Van de vijftien mensen die bij Isobionics werken,
vormen er acht de R&D-kern. Zij houden zich op
het laboratorium bezig met optimaliseren van
de productie en testen van de stammen. Ook
hebben zij intensief contact met onderzoekers

Valenceen en nootkaton, dat door oxidatie van
valenceen wordt verkregen, zijn momenteel
de enige twee producten die Isobionics in bulk
produceert. Het bedrijf is hard op weg om dat
ook voor sandelhout en patchoeli waar te gaan

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic.eu/biomedical
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Drievoudig verpakte producten voor
cleanroom toepassingen
Drievoudig verpakte producten worden gebruikt wanneer steriele
overdracht van producten essentieel is. Met een enkele verpakking kan besmetting aan de buitenkant van de zak meegenomen
worden in de cleanrooms. Daarom moeten alle enkel verpakte
materialen worden schoongemaakt met 70 % alcohol of een ander
desinfectiemiddel.
Drievoudig verpakte producten voorkomen de noodzaak van
dergelijke reinigingsprocedures, voorkomen verontreiniging van
hoog gevoelige productiegebieden, vereenvoudigen handling en
verminderen verwerkingstijd.
Greiner Bio-One drievoudig verpakte producten zijn verpakt in
drie afzonderlijke peel bags. De binnenzak is gelabeld met de relevante productinformatie, lotnummer en de vervaldatum. De peel
bags worden steeds groter, om dubbele lasnaden en beschadiging
van de volgende binnenzak tijdens de behandeling te voorkomen.
Om maximale steriliteit te garanderen, worden alle Greiner BioOne drievoudig verpakte producten gesteriliseerd met SAL 10-6.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info@nl.gbo.com

Lyseren binnen
vijf seconden
MP Bio introduceert de Super FastPrep-1, het eerste mobiele homogeniseersysteem, dat elk type monster, hoe taai
ook, snel en constant binnen enkele seconden kan lyseren. In
vergelijking met traditionele homogeniseermethodes, zoals
vortex, ultrasoon of vermalen, zorgt de compacte, draagbare
lichtgewicht Super FastPrep-1 voor een hogere opbrengst aan
intact DNA, RNA en eiwitten.
Een grote verscheidenheid aan gespecialiseerde ‘lysing matrix’
buisjes is beschikbaar. Die zijn geschikt voor 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

Geen omkijken naar PCR of qPCR
De combinatie van het Pipetmax ‘liquid handling’ station met de QPCR
Assistant software zorgt voor een zorgeloos PCR/QPCR workflow management. Door de intuïtieve interface op het aanraakscherm van de Pipetmax
is het niet nodig dat gebruikers tot in detail de werking van het apparaat
moeten begrijpen of zich vergaand moeten verdiepen in liquid handling.
Het systeem genereert PDF-gidsen en qPCR-sjablonen. De liquid handling protocollen zijn direct klaar voor gebruik. Door alle informatie over de
qPCR-experimenten op te slaan, wordt de traceerbaarheid verhoogd. Informatie over de monsters kan in het systeem worden geïmporteerd.
De combinatie van Pipetmax en QPCR Assistant software voert de qPCR
methode setup zelf uit. Dit vermindert de technische variabiliteit en
elimineert kruisbesmetting van monsters.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com
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MASSASPECTROMETRIE

“Intuïtieve, gemakkelijk te gebruiken software is essentieel voor het snel kunnen vinden van de juiste moleculen die kunnen worden gekoppeld aan de accurate massa die met de QTOF
massaspectrometer is bepaald’, zegt research analist Michel van Strien.

Binnen IFF in Tilburg is een uitgebreid analytisch R&D laboratorium. Het lab
huisvest een R&D-groep die zich focust op ondersteuning van de Business
Units, alsmede een groep die zich richt op ingangscontrole van grondstoffen
op eigenschappen die niet binnen de reguliere kwaliteitscontrole laboratoria
worden uitgevoerd: Product Integrity Analysis (PIA). De analytisch chemici
maken daarbij gebruik van de modernste technieken voor een zo
groot mogelijke selectiviteit en meetgevoeligheid. Sinds een jaar werken ze ook met accurate massa QTOF massaspectrometrie.
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De onderste steen boven
met accurate massa QTOF

H

et oog wil ook wat bij lekkere geurtjes.
En daarbij hebben we het niet over de
prachtig vormgegeven ﬂesjes waarin de
parfums en eau-de-toilettes doorgaans
zijn verpakt, maar over de kleur van de inhoud
ervan. Die is doorgaans doorzichtig en als je dan
ook nog eens kleurloos, doorzichtig glas voor
de verpakking gebruikt, mag het duidelijk zijn
dat ook maar een beetje zweem van een kleur
niet bevorderend werkt voor de verkoop van het
product en tot klachten kan leiden.
Als producent van geur- en smaakstoffen,
die vaak een essentieel onderdeel zijn van de
producten van haar klanten, is IFF er alles aan
gelegen om dergelijke situaties te vermijden en
als ze voorkomen, zo snel en adequaat mogelijk
op te lossen. Hiervoor heeft het bedrijf in vijf
over de wereld verspreide R&D-vestigingen,een
grote analytische research groep, die zich toelegt
op onder meer Business Unit Support. Op de
hoofdonderzoeksvestiging in Union Beach, New
Jersey na, werken hierbij in Tilburg met vijftien
analytisch chemici en research analisten de
meeste mensen.

Rode zweem
Elke dag leveren tientallen tankwagens grondstoffen af bij de IFF-productielocatie in Tilburg.
Daar worden ze gebruikt bij de productie van
een breed scala aan geur- en smaakstoffen. Die
dienen op hun beurt als halffabrikaat voor de
klanten van IFF, die ze gebruiken om waarde toe
te voegen aan hun producten, van microcapsules
voor het gedoseerd parfumeren van wasmiddel
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IFF, International Flavors & Fragrances
Met een omzet van ruim drie miljard dollar in 2015 is IFF de op twee na grootste
ontwikkelaar van geur- en smaakstoffen ter wereld. Het bedrijf heeft 6.700 werknemers waarvan er 1.400 actief zijn in R&D en productontwikkeling. IFF bedient met de
naar schatting 38.000 verschillende producten meer dan 3.000 klanten over de hele
wereld. Het bedrijf, dat zich profileert als ‘leading innovator of sensorial experiences
that move the world’ besteedt zo’n acht procent van de omzet aan R&D en productontwikkeling. Belangrijke trends zijn encapsulation, het verpakken van geurstoffen
in kleine bio-afbreekbare capsules voor het gedoseerd afgeven van de geur, en de
ontwikkeling van niet-vluchtige smaakstoffen die de noodzaak tot het gebruik van
zout, vet en suiker verminderen.
Duurzaamheid is één van de fundamenten onder IFF’s Vision 2020 business strategie,
die voorziet in een omzet van vijf miljard dollar in 2020. Een recent voorbeeld van de
focus op duurzaamheid is de ingebruikname in 2016 door de IFF-vestiging in Tilburg
van een windmolen met een ashoogte van 95 meter die jaarlijks zo’n 7 miljoen kWh
aan groene elektriciteit zal leveren, vergelijkbaar met het gebruik van een kleine
2.000 huishoudens.

tot die speciaal ontwikkelde smaakstof die er
voor moet zorgen dat een nieuw ijsje deze zomer
een succes kan worden.
“Bij de ingangscontrole van een tanklading van
een voor geurstoffen veelgebruikte grondstof,
constateerde het controlelab een keer een roodachtige waas. De leverancier had hiervoor geen
verklaring, waarop onze expertise werd ingeschakeld. Voor iedere grondstof vindt vanzelfsprekend de geëigende ingangscontrole plaats,
op onder meer identiteit en zuiverheid. Maar
in bepaalde gevallen is een meer nauwgezette
analyse nodig, omdat er afwijkingen worden

geconstateerd waarvoor niet eentwee-drie een verklaring kan worden gevonden, zo ook in het geval
van de roodwaas”, vertelt research
analist Michel van Strien.
“We hebben hiervoor een nieuwe
techniek toegepast, accurate massa
‘quadrupole-time of ﬂight’ (QTOF)
massaspectrometrie, waarmee we
hoge-resolutiemetingen kunnen
doen. Uitdaging bij dit probleem is
dat je niet gericht kunt zoeken op
een bepaald molecuul, omdat je niet ➞
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retentietijd konden linken en nu met
100 % zekerheid konden zeggen dat
het die stof was”, beschrijft Michel
van Strien de minutieuze zoektocht
naar de veroorzaker van de roodkleuring.

Win-win

Hans Leijs, Global Director Analytical Chemistry Support R&D bij IFF, runt in Tilburg een afdeling met vijftien analytische
chemici en research analisten, waarvan er acht werken bij PIA (Product Integrity Analysis) en zeven bij R&D, waar onderzoek wordt gedaan naar analysemethodieken voor PIA en om IFF-producten te kunnen valideren in de producten van haar
klanten.

weet wat het is. Anders dan bij target-analyse,
waarbij je in de regel wel met de triple-quad’s uit
de voeten kunt.”

Chemometrie
De eerste stap in de zoektocht was het leggen
van een statistische basis onder het probleem,
door in dit geval vijfmaal een monster van het
gekleurde mengsel en vijfmaal een monster van
zuiver referentiemateriaal van de betreffende
grondstof op de LC-MS-QTOF te prikken. “Met
behulp van het Bruker softwarepakket ‘ProfileAnalysis’ kan je de chemometrische analyse die
je vervolgens op de meetresultaten loslaat heel
goed grafisch weergeven, zodat je direct inzicht
hebt in de verschillen tussen de roodzweem- en
referentiemonsters, die na principale componenten analyse ieder in een cluster bij elkaar zitten.
Aan de hand van de ionchromatogrammen van
de twee monsters die in die grafische presentatie
het verst uit elkaar liggen ga je dan op zoek naar
de piek of pieken die duidelijk verschillend zijn.
In dit geval was dat een piek met een retentietijd van 5,7 minuten en een accurate massa van
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183,0927 Da. De volgende vraag die dan naar
voren komt is welk molecuul bij die massa hoort.
Op basis van het isotopenpatroon en de accurate
massa komt de SmartFormula software met een
voorstel voor de ionformule. Maar dan ben je er
nog niet, want je wilt weten om welk molecuul
het gaat. Hiervoor heb je een andere software
tool, ‘CompoundCrawler’, die voor jou met die
ionformule alle relevante databases op internet
afgaat, zoals ChemSpider, en van daaruit met
mogelijke suggesties komt. Kandidaat nummer
één was een roodachtige kleurstof die als halffabrikaat in allerlei producten wordt gebruikt. Daar
hebben we ook MS/MS-metingen aan gedaan;
we hebben het molecuul dus verder gefragmenteerd. Vervolgens helpt de interactieve tool FragmentExplorer je bij de interpretatie van het MS/
MS spectrum. Op dat moment waren we al voor
meer dan 90 % zeker dat deze component verantwoordelijk was voor de ongewenste roodkleuring. Vervolgens hebben we die grondstof besteld
om te dienen als referentiemateriaal. Daarvan
hebben we monsters onder identieke omstandigheden opnieuw geanalyseerd, zodat we ook de

Het resultaat van de analyse–een
di-azoverbinding– werd door IFF
teruggekoppeld aan de leverancier
van de grondstof, die met die kennis
in zijn eigen organisatie op zoek is
gegaan naar de mogelijke bron van
de vervuiling. Het bleek dat deze
stof vijf (!) ladingen eerder was
vervoerd en blijkbaar niet voldoende
uit de tank was verwijderd tijdens
het schoonmaken. “Het mooie is dat
niet alleen productie baat heeft bij
ons werk, maar ook de leverancier
die in dit geval door het aanpassen van de schoonmaakprocedures
dergelijke situaties in de toekomst
kan vermijden. Het is een echte
win-win situatie”, stelt Hans Leijs,
Global Director Analytical Chemistry
Support R&D bij IFF.
De speurtocht naar de onbekende
kleurstof is volgens Leijs een schoolvoorbeeld voor de aanpak binnen
zijn groep voor analytische vraagstukken, waar die ook vandaan kunnen komen. “In dit geval ging het
om een probleem helemaal vooraan
in het proces, maar we worden ook
ingeschakeld om een analytisch oordeel te geven over producten met
één of meer van onze stoffen erin
die al door consumenten worden
gebruikt. In dat geval gaat het dan
meestal om klachten op basis van
afwijkingen in bijvoorbeeld smaak
of kleur. Aan ons dan de taak om
de reden te achterhalen waarom
een product een bepaalde afwijking heeft en of dat kan worden
gerelateerd aan datgene wat wij
hebben geleverd of niet. Heel vaak
is dat niet het geval. Zo kan er bij
een verkleurd fijnparfum van alles
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“We kunnen met hoogwaardige MS-technieken
uitstekend voldoen aan de vraag naar steeds
selectiever meten met steeds lagere detectielimieten. We gaan hierin nog een stap

verder door ook deze methoden te verifiëren, in dit geval met accurate MS”

mis zijn gegaan buiten onze invloed. Is er iets mis
met de kwaliteit van het gebruikte water, is de
alcohol misschien verontreinigd met sporenelementen; zijn de stabilisatoren om peroxides af te
vangen op de juiste wijze gedoseerd; zijn er bij
het filtreren bepaalde stofjes achtergebleven of
juist onbedoeld met het filtraat meegegaan? Er
kan er ook een ongewenste interactie zijn tussen
de matrix –het deel van het product dat de afnemers elders koopt– en ons product. Dat gebeurt
echter bijna nooit, zeker omdat je in productontwikkeling al vaak samen optrekt en op dergelijke
mogelijke interacties kunt anticiperen.”

Contaminanten
De analytische research groep houdt zich ook
bezig met de ingangscontrole op lastig te analyseren contaminanten, zoals verboden kleurstoffen, pesticiden, weekmakers en melamine.
“Controle op contaminanten vraagt een bepaalde
expertise en kostenintensiteit die zodanig hoog
ligt, dat je dat decentraal, dichtbij de verschillende productiefaciliteiten, lastig kunt realiseren.
IFF heeft er derhalve voor gekozen om alles dat
met contaminantenanalyse te maken heeft uit de
operatie te trekken en onder te brengen binnen
een R&D-structuur”, zegt Hans Leijs.
Uitbesteden van dergelijke analyses aan commerciële laboratoria is volgens hem geen optie. “Dergelijke laboratoria kunnen pesticiden meten in
groente en fruit, maar niet in dat stukje extract
dat wij gebruiken. Een sinaasappel bestaat voor
90 tot 95 % uit water. Wij pakken ongeveer een
half procent van die sinaasappel. Ons monster is
dat stukje dat nu net geen water is, en daar nog
een fractie van. De concentratie van de matrix
is veel uitdagender dan commerciële labs voor
de pesticidenanalyse tegenkomen; we hebben
veel meer last van matrixinterferentie. Dergelijke
methodieken zijn dan ook niet altijd beschikbaar
binnen commerciële laboratoria en moeten we
dus zelf ontwikkelen en uitvoeren.”
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Risico-analyse

Research analist Michel van Strien maakt bij de analytische

Een speciale afdeling van IFF in de Verenigde
Staten beoordeelt op basis van risk management welke producttypen het meest vatbaar zijn
voor ‘adulteration’, economische fraude en op
welke verbindingen moet worden geanalyseerd.
“Voor die producten wordt iedere batch die IFF
aanschaft, waar dan ook ter wereld, of hier of
in een van onze twee PIA-zusterlabs geanalyseerd voordat de productie vrijgegeven mag
worden. Dat kost natuurlijk extra tijd, maar het
belang om te voorkomen dat we grondstoffen in
gebruik zouden nemen die ergens mee besmet
zijn, weegt voor IFF veel zwaarder. Wat dat
betreft nemen we geen enkel risico. Zo speelde
er drie jaar geleden in China een kwestie rond
het troebel maken van bepaalde frisdranken. Dit
effect, om de perceptie van vruchtensap op te
wekken, wordt bereikt door er een emulgator uit
plantaardige oliën aan toe te voegen. Maar in
plaats van deze emulgator werd daar een weekmaker voor gebruikt. Ofschoon dit geheel buiten
IFF lag, werd op dat moment toch direct besloten
om geen enkele productie op dit gebied meer
vrij te geven totdat we hadden gecontroleerd op
die stof. Uiteraard werd geen enkele afwijking
gevonden in een door IFF aangeschafte grondstof
of geleverd product.”

research groep van IFF in Tilburg het meest gebruik van de

Controle op controle
De doelstofanalyse op contaminanten gebeurt
vooral met behulp van massaspectrometers
(single-quad en triple-quad), gekoppeld aan LC
of GC. “We kunnen met deze hoogwaardige
technieken uitstekend voldoen aan de vraag
naar steeds selectiever meten met steeds lagere
detectielimieten. Maar we gaan hierin nog een
stap verder door ook deze sophisticated methoden te verifiëren, in dit geval met accurate MS.
Deze product integriteit analyse van de bovenste
plank is puur bedoeld om de geringste twijfel
over de juistheid van de meetresultaten uit te

vorig jaar geïnstalleerde Impact II accurate massa QTOF
massaspectrometer van Bruker.

kunnen sluiten, jezelf als analytische
afdeling scherp te houden. Kijk,
we identificeren stoffen conform
een standaard methodiek, een set
van standaard interpretatieregels
die iedereen hanteert, op dezelfde
manier. Toch hebben we met z’n
allen van tijd tot tijd twijfel: is
het resultaat wel of niet het juiste
resultaat? In die gevallen verifiëren
we de resultaten met zo’n accurate
massa machine.”
Dit ‘laatste woord’ in de analyse
werkt ook zeer overtuigend richting
toeleveranciers die een analytisch
resultaat mogelijk betwisten,
bijvoorbeeld op het gebied van
pesticidenanalyse. “Op basis van de
triple-quad MS-analyses leveren wij
in eerste instantie een rapport aan
onze interne klant. Die gaat daarmee naar zijn toeleverancier, meldt
dat dit toch niet helemaal is wat we
willen inkopen. Maar de toeleverancier kan het daar niet mee eens zijn.
In die gevallen gebruiken wij accurate MS als verifiërende bepaling,
en kan je niet meer om het resultaat
heen”, aldus Hans Leijs.
I N F O R M AT I E

Bruker Nederland
www.bruker.nl
IFF
www.iff.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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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.
Panasonic Biomedical Sales Europe
www.biomedical.panasonic.eu
biomedical.nl@eu.panasonic.com

Type II-waterzuiveringssysteem
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 Amerikaans 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
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VETERINAIRE DIAGNOSTIEK

Inspelen op regelgeving
gestuurde marktvraag van
veehouders en slachterijen
Het in 2004 opgerichte Veterinair Laboratorium Gelderland (VLG) is één
van de grootste spelers in Nederland op het gebied van veterinaire diagnostiek. Het in Epe gevestigde laboratorium loopt voorop in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe bepalingen die vaak op
grond van veranderende regelgeving door veehouders en slachterijen worden gevraagd. Dat varieert van de NIR-bepaling van het vetgehalte in vlees tot aan het in de melk bepalen of koeien drachtig zijn.

“W

ilde je tot voor kort zeker
weten of een koe drachtig
was, dan liet je de veearts
langskomen. Je zorgde er
voor dat de koeien vaststonden, zodat de veearts
ze zo gemakkelijk kon palperen. Geen ideale situatie, want de soms wel honderd koeien of meer
stonden uren vast aan een ketting, ze konden
niet optimaal eten en namen hun voedsel slechter
op, wat zich weer vertaalde in een lagere melkopbrengst. Tel daar ook nog eens de kosten voor
de veearts bij op, dan zal je begrijpen dat er veel
belangstelling is voor een nieuwe test waarbij je
in de melk kunt bepalen of een koe drachtig is.”
Aan het woord is Anton Kamphuis, die bij het
Veterinair Laboratorium Gelderland (VLG) in Epe
manager (in de breedste zin van het woord) is
van het laboratorium en alles wat daarbij komt
kijken, van inkoop tot klanten werven.
Met een ELISA-test op het zwangerschapseiwit
PAG (Pregnancy Associated Glycoprotein) kun je
al vanaf 32 dagen dracht vaststellen of de koe
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ook daadwerkelijk drachtig is. Valt die test negatief uit (de koe is dan ‘open’), dan kan de koe
binnen de tweede cyclus van 28 dagen opnieuw
worden geïnsemineerd. Deze werkwijze heeft
verschillende voordelen. Voor de koe is het een
stuk comfortabeler, omdat je een monster uit de
melk neemt. Maar ook voor de veehouder, die de
monsters zelf kan nemen, valt het gunstiger uit,
omdat je door dat ‘early warning’ mechanisme
een kortere droogstand hebt, en dus minder productieverlies. Deskundigen hebben uitgerekend
dat het zo kort mogelijk houden van de periode
van leeg staan binnen vier jaar één extra kalf
oplevert. Dergelijke resultaten zijn niet aan dovemansoren gericht. Waar bij de start, een kleine
twee jaar geleden, enkele tientallen bedrijven van
de service gebruik maakten, zijn dat er inmiddels
al enkele honderden, met een verwachte groei
van het aantal monsters op jaarbasis van rond de
10.000 vorig jaar naar 30.000 dit jaar. “Als alle
veehouders, al dan niet via de melkverenigingen
waarbij ze zijn aangesloten, de melkmonsters

bij ons laten analyseren, komen we
zelfs aan de 100.000!”, stelt Anton
Kamphuis.

Dynamiek
De spectaculaire groei van de
drachttest is tekenend voor de
dynamiek binnen de klantenkring
van VLG, vooral veehouders en
slachterijen, die voor een belangrijk
deel samenhangt met de veranderingen in regelgeving. “In 2004
is ons bedrijf opgericht vanuit het
bedrijfslaboratorium van de ook
in Epe gevestigde Exportslachterij
J. Gosschalk & Zn B.V. Binnen dat
bedrijfslab hadden we de hele accreditatie opgezet om een meerwaarde
te geven aan de testresultaten.
Omdat we voor deze dienstverlening een grotere markt zagen, zijn
we er als BV uitgestapt. Gestart met
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Analiste Alisha bij de onlangs in gebruik genomen NIRFlex N-500 van Büchi Labortechnik voor de FT-NIR-bepaling van het vetgehalte van vleesmonsters.

twee man, algemeen directeur Jo
Gosschalk en mijzelf, als klein microbiologisch lab, begon amper een
jaar later het grote werk in de vorm
van serologische testen. De overheid
stimuleerde dat ook private laboratoria hun diensten gingen aanbieden
in overheidsprogramma’s voor de
hele vleessector, van rund- en varkenshouders tot en met slachterijen
en slagerijen. In eerste instantie op
het gebied van serologisch onderzoek naar verplicht te monitoren
dierziekten, zoals Salmonella, Aujeszky en SVDV. Daar zijn wij toen
met nog zes andere laboratoria
ingestapt, maar inmiddels voeren
alleen wij en de collega’s van de
GD, de Gezondheidsdienst voor
Dieren, deze bepalingen nog uit.
Dat heeft te maken met de enorme
daling van het aantal veehouders,
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en aangezien het aantal monsters in dit geval
is gerelateerd aan de bedrijven en niet aan de
veestapel, heeft dat tot een afname van het
monsteraanbod geleid. Of een bedrijf nu 10.000
varkens heeft, of 100, ze moeten hetzelfde aantal monsters nemen; dat is zo geregeld vanuit

de wetgeving”, aldus Anton Kamphuis.
Grote schommelingen in monsteraantallen
kenmerken ook de activiteiten in de BSE-markt,
waarin VLG sinds 2009 actief is. “Verschillende
laboratoria stopten hier toen mee en klanten
vroegen ons of wij dat ook wilden gaan doen.

Het Veterinair Laboratorium Gelderland is sinds 2009 gevestigd in deze voormalige HBS in Epe.

➞
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Met de FT-NIR-test ligt een

preciezere aanduiding
van het vetgehalte binnen
handbereik

Anton Kamphuis houdt zich als manager bij VLG bezig met alles in en om het laboratorium waar elf mensen werken.

We hebben hier vier, vijf goede jaren aan overgehouden; met bijna 150.000 testen per jaar waren
we de grootste in Nederland. Maar dat viel stil
in 2013, na aanpassing van de regelgeving. Nu
analyseren we, als enige private lab in Nederland,
nog zo’n 5.000 monsters per jaar.”

Trichinella
Dat regelgeving ook in het voordeel van de
laboratoria kan werken, leert de analyse op
de rondworm Trichinella waar ieder geslacht
varken verplicht op moet worden gecontroleerd.
De uitslag moet zelfs bekend zijn voordat in
de slachterijen de verdere bewerking aan het
varken mag starten. “Die strengheid heeft vooral
te maken met exportvergunningen, die van
levensbelang zijn voor onze varkenssector. Maar
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als je kijkt naar het aantal aangetoonde besmettingen van deze parasiet, die overigens tot zeer
vervelende ziekteverschijnselen kan leiden, dan
zou je je wel eens kunnen afvragen waarom je zo
intensief hierop controleert. Bij mijn weten is in
1997 voor het laatst in Nederland een besmetting aangetoond; in ons lab hebben we afgezien
van de controlemonsters nog nooit een positieve
test gehad. Maar met zulke grote belangen kan
je niet voorzichtig genoeg zijn, en dat rechtvaardigt ook de logistieke en operationele prestaties
die wij als relatief klein lab hiervoor weten neer
te zetten. Bedenk dat de laatste monsters pas
om 8 uur in de avond binnenkomen. Die moeten
nog diezelfde avond worden gerapporteerd. Juist
voor die avondmonsters hebben we in onze organisatie van elf laboratoriummedewerkers (zo’n

zes fte) een middagploeg in het
leven geroepen, zodat we van 7 uur
in de ochtend tot 10 uur in de avond
het lab operationeel hebben.”
De uitvoering van de test is vrij
bewerkelijk en arbeidsintensief. Het
is een digestieve methode, waarbij
het monster (een pool-monster van
100 stukjes vlees van 100 varkens)
eerst wordt fijngemalen en daarna
in een pepsine- en zoutoplossing
wordt opgelost. Daarna gaat de
oplossing over een filter en laten
de analisten het filtraat uitzakken.
In het onderste sediment wordt
vervolgens met een microscoop
gekeken of er wormpjes te zien
zijn in het monster. Mocht er een
positief resultaat zijn, dan worden
de 100 corresponderende varkens in
het slachthuis getraceerd en vindt
opnieuw een test plaats, maar nu
met vijf monsters van twintig. In de
fractie die dan positief is, worden
alle twintig varkens geanalyseerd.

Automatiseren
De digestieve methode is lastig
te automatiseren, tenzij je er een
ELISA op een bloedmonster op zou
kunnen loslaten. “Dat is ook mogelijk, en is ook toegestaan, maar het
kostenplaatje is niet te vergelijken
met het vleesmonster van 100
varkens zegt Jo Gosschalk, die naast
zijn taken als algemeen directeur
ook, in nauwe samenwerking met
Anton Kamphuis de automatisering
voor zijn rekening neemt. “Bij het
ontwikkelen van nieuwe testen vullen onze expertises elkaar uitstekend aan. Ik kan de robots program-
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De bewerkelijke analyse op
de rondworm Trichinella
is er ook één van de grote
getallen. Op deze foto de
rij met bekerglazen waarin
het fijngemalen monster
wordt gedigesteerd in een
pepsine- en zoutoplossing.

meren voor Anton en Anton weet exact wat
hij labtechnisch moet doen. Vanuit die mix van
informatica en labkennis zijn we continu op zoek
naar methoden en processen om met zo weinig
mogelijk mensen optimaal kleine batches kunnen
draaien. Daar zijn we goed in en daar zoeken
we ook de apparatuur op uit om met minimale
inspanning heel flexibel te kunnen draaien.”

FT-NIR op vleesmonsters
Dit jaar is VLG begonnen met een compleet nieuwe analyse, ook weer op basis van verzoeken van
klanten die nieuwe regelgeving op zich af zien
komen. “Onlangs is de etiketteringswetgeving
aangepast, waardoor nu ook percentages eiwit,
vet, collageen en dergelijk op het etiket moeten
worden vermeld. Omdat we altijd alles zoveel
mogelijk geautomatiseerd willen hebben en zo
min mogelijk mensen in de routine aan het werk
willen hebben, hebben wij ons al in een vroeg
stadium georiënteerd op NIR als techniek voor
de vetbepaling in vleesmonsters. Zeker als het
om een gemakkelijk te bedienen apparaat gaat,
dat ook nog eens heel snel kan analyseren. Al in
2009 hebben we een FT-NIR-apparaat van Büchi
Labortechnik bekeken. Destijds waren we daar
zeer van gecharmeerd; we zagen de potentie ervan in, maar het was nog niet het juiste moment
om de voor ons bedrijf behoorlijke investering te
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kunnen verwaarden. Toen vorig jaar klanten er
echt om begonnen te vragen, hebben we knoop
doorgehakt”, vertelt Jo Gosschalk.
Na een trainings- en installatiedag konden de
analisten er al mee aan de slag. Achter dat plugand-play zit overigens heel wat werk van de
Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter,
zeg maar de Duitse Keuringsdiensten van Waren.
Zij hebben in duizenden NIR-spectra data verzameld van allerlei soorten vleesmonsters en daar
twee applicaties uit gemaakt, voor vlees en voor
worst. Door het grote aantal spectra en de diversiteit van de monsters heb je een hele robuuste
ijklijn, waar nieuwe gebruikers direct hun spectra
aan kunnen correleren. Ze kunnen in feite een
vliegende start maken, omdat ze niet meer vanuit
hun eigen spectra een ijklijn hoeven te maken.
Op dit moment worden met de NIRFlex N-500
zo’n 50 monsters per week geanalyseerd. Anton
Kamphuis voorziet dat dit aantal snel richting de
200 tot 300 zal groeien. “Dan komen we ook in
de buurt van de maximale capaciteit die we met
de huidige bezetting aankunnen. De FT-NIRanalyse is wat dat betreft het probleem niet, dat
is een kwestie van seconden per analyse, maar
met de matrix vlees heb je wel een uitgebreide
monstervoorbewerking. Je moet namelijk het
vlees eerst homogeniseren en daar gaat veel tijd
in zitten. Als je dat niet doet, krijg je door de

spotmeting een veel te grote afwijking van je gemiddelde vetpercentages en dan schiet je je doel voorbij.
Bedrijven komen namelijk met deze
vraag naar ons toe om die waarden
te kunnen gebruiken voor de etikettering van hun eigen producten. De
gangbare werkwijze tot nu toe is
dat je de waarde vermeldt die voor
dat soort vlees in een referentietabel staat. Een preciezere aanduiding
van het vetgehalte ligt met de
FT-NIR-test binnen handbereik. Als
klanten de behoefte hebben om
die labelinformatie te vermarkten,
kunnen wij daar een rol in spelen
door zo betrouwbaar mogelijke data
aan te leveren. Dat is onze kerntaak,
daar zijn we goed in.”

I N F O R M AT I E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
Veterinair Laboratorium
Gelderland
www.vlg.nl
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Onze private label apparatuur,
het neusje van de Salm

X-1001, X-1010 & X-1250

Magneetroerders

Vortexmenger
X-3010

Microcentrifuge
X-4001

Bovenroerder
X-3250

Rollenbank
X-3310

Rotator
X-3410

Schudders

Schudder

X-3110, X-3120

X-pert in laboratoriumapparatuur
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X-3050

SALM EN KIPP BV
+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl
www.salmenkipp.nl
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Geautomatiseerde bepaling van bederf in vetzuren
Het beoordelen van de kwaliteit van voedseloliën, vetten en
andere ingrediënten die vetzuren bevatten is omslachtig, maar
zeer belangrijk voor het waarborgen van de voedselveiligheid.
Gerstel heeft een nieuwe en meer efficiënte werkwijze voor
het bewaken van het bederf in olieachtige matrices ontwikkeld. Oxidatieproducten zoals aldehyden en ketonen, die een
mogelijke bederf markeren, kunnen nu bepaald worden met
behulp van een geautomatiseerde Dynamic Headspace (DHS)
gekoppeld aan GC/MS-systeem. Een test is uitgevoerd door
tien verschillende oliemonsters te analyseren met GC/MS
gekoppeld aan geautomatiseerde DHS.
Alle monstervoorbereidingsstappen, inclusief het toevoegen van een interne standaard, het uitvoeren van Dynamic
Headspace extractie en de invoering van de geconcentreerde
analyten naar de GC/MS zijn geautomatiseerd. De monsterflesjes worden in de MPS monster trays geplaatst en achtereenvolgens overgebracht naar het DHS-station, waar zij op
een temperatuur van 70 °C worden gehouden gedurende 4
minuten voor de equilibratie. DHS extractie wordt vervolgens
uitgevoerd gedurende 10 minuten met behulp van stikstof om
de analyten te zuiveren en over te dragen op een vervangbare
Tenax TA adsorbens trap.
De monsters zijn geanalyseerd met de Gerstel DHS om aan te
tonen of een product vers, verouderd of al aan het bederven
is (zie tabel). Voor de koolzaadoliën blijken de verse oliën
in de meeste gevallen een zeer lage concentratie van de
oxidatieproducten te bevatten. Als deze olie wordt bewaard
onder normale ‘huishoudelijke’ omstandigheden gedurende
zes maanden is de concentratie van de oxidatieproducten
aanzienlijk toegenomen.

De test toont aan dat de DHS-GC/MS methode robuust is en
dat de run-to-run carry-over onder de 0,01 % blijft voor nagenoeg alle verbindingen. Door het inzetten van de DHS-GC/MS
techniek krijgt de analist een duidelijk en eenduidig beeld van
het bederf en daardoor ook van de kwaliteit en versheid van
oliën, vetten en ingrediënten die vetzuren bevatten.

Analyte

RT [min]

m/z

Koolzaadolie

Koolzaadolie

(vers) in ng/g

(verouderd) in ng/g

1-Pentene-3-one

7.530

55

1.1

5

2-(E)-Pentenal

10.432

83

1.5

15.7

Hexanal

11.892

56

26.1

244.7

2-(E)-Hexenal

14.532

83

0.4

19.9

4-(Z)-Heptenal

16.010

94

0.2

4.9

2-Pentylfurane

18.858

81

0.5

0.3

1-Octen-3-one

19.304

70

nd

2.3

2,4-(E,E)-Heptadienal

21.484

81

12

90

2,6-(E,Z)-Nonadienal

26.900

70

nd

nd

2,4-(E,E)-Nonadienal

29.364

81

0.9

6.9

2,4-(E,E)-Decadienal

32.964

81

5.9

52.6

Vergelijking van verse of verouderde koolzaadolie bewaard voor 6 maanden
onder huishoudelijke omstandigheden (nd=niet gedetecteerd).

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

Subtiele en efficiënte buizenmenger
De Salm en Kipp Rotator X-3410 is een laboratorium mengapparaat met een
over-de-kop beweging speciaal voor buizen. Dit zorgt voor een grondige
maar subtiele menging, wat de Rotator X-3410 geschikt maakt voor met
name biologische, medische en wetenschappelijke toepassingen.
De snelheid kan nauwkeurig worden ingesteld tussen 10 en 70 rpm, dankzij
de elektronische snelheidsregeling. De werking is continu of met een timer.
Een duidelijk LCD display verschaft informatie over de snelheid en tijd.
Er zijn accessoires verkrijgbaar voor 1,5 ml, 15 ml en 50 ml buizen in horizontale of verticale positie. De Rotator X-3410 wordt standaard geleverd
met een houder voor 16 x 50 ml buizen.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl
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VALIDATIE

Farmaceutisch lab OLVG
maakt megaslag in validatie

Het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium van het
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is begin 2015
gestart met het implementeren van de ISO15189 kwaliteitsnorm.
Onderdeel hiervan is de validatie van de analysemethoden volgens de
internationale richtlijn van de European Medicines Agency (EMA). Sanne
Neijzing, klinisch farmaceutisch analist, heeft voor het OLVG, locatie Oost
de rapportage hiervan, mede dankzij de Validat-software, gestroomlijnd.

T

wee dikke ordners, tjokvol met rapportages en vooral veel ruwe data. Dat
is het resultaat van de validatie van de
analyse van GHB in urine. In de ene map
de stabiliteitsproeven; in de ander het methodische werk. Resultaat ook van meer dan zes weken
werk om de analyse van GHB in urine te valideren
conform de EMA-richtlijn, waarmee je feitelijk
aantoont en vastlegt dat de methode onder jouw
condities, op jouw lab geschikt is voor de toepassing. Condities die je ook deels uitzoekt door
onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de stabiliteit. “GHB is een lichaamseigen stof, waarvan de
concentratie omhoog kan gaan als je het monster
langer bewaart. We hebben in de stabiliteitsproeven aangetoond dat GHB stabiel blijft als je het tot
28 dagen bewaart in de koeling. Vaak bewaren we
de monsters toch wat langer en dan weet je nu dat
je het monster bij een lagere temperatuur op moet
slaan om het langer stabiel te houden. Het zou
ook kunnen voorkomen dat er bij de spoedeisende
hulp urine is afgenomen voor GHB en het monster
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bij kamertemperatuur op een tafel is weggelegd.
Als je daar niet op tijd achter komt, en het alsnog
wilt laten analyseren, dan kunnen we gedocumenteerd zeggen: sorry, maar dit heeft nu geen nut
meer; de stof is niet meer stabiel; je kunt niets
met de analyseresultaten”, zegt klinisch farmaceutisch analist Sanne Neijzing. Alleen al afgaande
op de twee dikke orders voor slechts één methode
een arbeidsintensief proces, maar volgens Sanne
ook een heel tastbaar resultaat waar je met trots
doorheen kunt bladeren.

Grote diversiteit
GHB in urine is één methode in een rij van
tientallen veelgebruikte analysemethoden die de
komende jaren onder de loep worden genomen.
“Met de grote verscheidenheid aan geneesmiddelen zou dat een veelvoud kunnen zijn, maar
we hebben daar heel pragmatisch een selectie in
gemaakt. Sommige geneesmiddelen komen misschien maar een of twee keer per jaar langs en
als een ander ziekenhuis die bepaling al doet en

ook nog eens volledig gevalideerd
heeft, dan is het voor ons efficiënter
en goedkoper om die paar monsters
daar te laten analyseren in plaats
van zelf de hele validatie uit te
voeren”, stelt Sanne. Het leeuwendeel van de klinisch farmaceutische
analyses betreft bloedspiegelbepalingen van lichaamsvreemde stoffen
(geneesmiddelen, drugs, alcohol),
merendeels voor patiënten in het
ziekenhuis, maar ook voor andere
ziekenhuizen en buitenstaanders,
waarbij de monsters via prikdiensten worden aangeleverd.
Niet alleen de klinisch farmaceutische analyses, maar ook de
farmaceutische analyses dienen
gevalideerd te worden. Hiervoor
is echter weer een andere richtlijn
van toepassing, de International
Council for Harmonization (ICH)
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Klinisch farmaceutisch analist Sanne Neijzing heeft met de door Da Vinci Laboratory Solutions geleverde Validat-software een tool in handen waarmee systematisch de slag kan worden
gemaakt om tientallen methoden te valideren volgens de internationale richtlijnen van de European Medicines Agency (EMA) en de International Council for Harmonization (ICH).

guideline Q2 Analytical Validation.
De farmaceutische analyses worden
uitgevoerd om alle zelfgemaakte bereidingen te checken voordat ze het
ziekenhuis ingaan. Bovendien worden alle grondstoffen en emballages
gekeurd die voor die bereidingen
worden gebruikt. Voorbeelden van
emballage zijn doosjes waar tabletten in worden verpakt, zetpilvormen
waarin zetpillen worden uitgegoten,
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spuiten die kant-en-klaar worden gemaakt met
de bereidingen zodat verplegend personeel ze
direct kan gebruiken. Het toepassen van deze
tweede validatierichtlijn heeft tot gevolg dat er
ook een template ontwikkeld moet worden voor
de farmaceutische analyses.

Verstoppertje
Methoden die nog niet zijn gevalideerd moeten
nog worden geoptimaliseerd voordat ze volgens
de EMA- of ICH-richtlijn kunnen worden geva-

lideerd. Dat geldt in principe niet voor de reeds
gevalideerde methoden. Dat lijkt allemaal saai,
standaard werk te zijn met een sterk repetitief
karakter, maar zo ervaart Sanne dat helemaal
niet. “Iedere keer sta je weer voor de uitdaging
om een methode zo goed te maken dat die
moeiteloos in de routine mee kan lopen. Als er
dan iets niet lukt, wil je weten waarom en hoe
je dat dan kunt oplossen. Je oplossend denkvermogen wordt hierbij behoorlijk op de proef
gesteld. Zo kwamen we er achter dat een eerdere ➞
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De apparatenruimte wordt voor zowel de klinisch farmaceutische- (LC-MS/MS, GC, HPLC, AAS en Toxtyper LC-MS ion trap) als de farmaceutische analyse (IR, UV/Vis) gebruikt.

validatie van een analysemethode voor een
bepaalde bereiding die we in spuiten uitvullen,
toch niet helemaal goed gegaan was. Het bleek
namelijk dat precies onder de piek die we nodig
hadden voor de analyse een klein piekje van een
bijproduct verscholen zat. Daar moet je natuurlijk
wel voor corrigeren, dus zijn we weer opnieuw
de methode gaan optimaliseren, wat nu wel
een stuk lastiger is omdat je ook rekening moet
houden met het bijproduct.”

Weg met Excel
Met de gang naar ISO 15189 is ook direct een
nieuwe werkwijze geïmplementeerd voor het
invullen, verwerken en rapporteren van de validatiegegevens. “Tot nu toe gebruikten we gewoon
Excel-bladen, waarin alle benodigde berekeningen stonden. We hadden er per methode een
mooi voorblad bij gemaakt en alleen de velden
waar je iets mocht invullen waren open; de rest
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was beveiligd. Probleem bij deze werkwijze was
dat als je iets wilde veranderen, het hele blad
weer moest worden gevalideerd en dat was best
wel een klus. Het was echt een hoofdpijnproject
om al die herberekeningen uit te voeren. Daar
wilden we wel vanaf.”
In plaats van zelf de verschillende pakketten, die
hiervoor op de markt zijn gebracht in kaart te
hoeven brengen en te evalueren, kon Sanne afgaan op het oordeel van het OLVG, locatie West,
die deze exercitie al eerder hadden gedaan. Daar
kwam Validat als beste uit. Dit is een uitgebreid
softwarepakket voor planning, uitvoering en rapportage van methodevalidatie, dat in Nederland
op de markt wordt gebracht door Da Vinci Laboratory Solutions.

Stoeien met het template
Eén van de voordelen ten opzichte van de Excelbestanden is dat Validat zelf ook al gevalideerd

is. Dat betekent dat je bij wijzigingen
alleen maar hoeft te checken of de
verwijzingen kloppen en of hij rekent
zoals hij moet rekenen. Het brengt dus
veel minder nakijkwerk met zich mee.
Een verschil, waar Sanne bij het onder
de knie krijgen van de software nog erg
aan moest wennen, is dat je in Validat
een template moet maken, dat dient als
sjabloon, een algemeen protocol voor
de validaties. “In het begin was het veel
uitzoekwerk en ook moest ik wennen
aan de Engelstalige software. Wij doen
en denken altijd alles in het Nederlands,
en dan weet je precies wat er wordt
bedoeld met een begrip als juistheid,
maar bedoelen ze in Validat precies
hetzelfde met accuracy? Dat soort begrippen moet je eerst honderd procent
helder krijgen voordat je een klap op
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“Iedere keer sta je weer
voor de uitdaging om

een methode zo goed te
maken dat die moeiteloos

in de routine mee kan lopen.
Als er dan iets niet lukt, wil
je weten waarom en hoe je
dat dan kunt oplossen. Je

oplossend denkvermogen
wordt hierbij behoorlijk
op de proef gesteld.”

In totaal werken er één hoofdanalist en zeven analisten bij het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium. Het
laboratorium met drie routineplekken heeft een gemiddelde bezetting van vijf personen.

dat template kunt geven. Ook nadat het template
klaar is zal er nog het nodige moeten gebeuren.
De template zal aan de hand van de eerste validaties wellicht nog bijgesteld moeten worden.
Sanne heeft vooral in het begin intensief contact
gehad met Da Vinci en ook met iCD, de ontwikkelaar van de software, die haar steeds weer snel
op weg konden helpen. “Het is een heel uitgebreid pakket, met heel veel opties. Vooral in het
begin is het dan handig om iemand stand-by te
hebben die precies weet waar al die knopjes zitten en waarvoor ze dienen.”

Invuloefening
Inmiddels staat het template vast en hoeven
‘alleen nog maar’ de data te worden ingevuld,
wat dan feitelijk ‘gewoon’ een invuloefening is
voor de analisten. “In de praktijk zal het wel iets
anders lopen, en zullen ze tijdens het uitvoeren
van een validatie best nog wel met vragen bij mij
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aankloppen. Ik heb net de laatste hand gelegd
aan een werkinstructie, waarin ik heb beschreven
hoe het programma werkt, hoe je data moet
invullen, hoe je een rapport moet uitprinten.
Daarmee kunnen ze aan de slag!”
Sanne schat in dat het Validat-pakket de komende
twee jaar intensief zal worden gebruikt om de
analysemethoden te valideren. Met één validatie
is ongeveer zes tot acht weken gemoeid; er gaat
vooral veel tijd zitten in het optimaliseren. Iedere
analist, we werken hier met zeven personen,
krijgt een deel van het werk. Het is niet zo dat één
analist alle validaties uitvoert, dat er één iemand
de hele dag alleen maar getalletjes zit in te voeren.
Desondanks zal het de nodige tijd kosten voordat
de validaties afgerond zijn. Belangrijke voorwaarde is namelijk ook dat het apparaat, waarop je de
betreffende validatie moet uitvoeren, beschikbaar
is. Je kunt dat werk natuurlijk wel inplannen,
maar dan kan er zomaar halverwege een dringend

verzoek binnenkomen om direct een
spoedmonster te analyseren, en wel
op het apparaat waar jij je validatieset aan het meten bent. Dan moet je
er binnen een half uur af, want zoveel
tijd kost het om patiëntenmateriaal
op te werken. En als je helemaal pech
hebt kan je direct stoppen, omdat
het apparaat voor die analyse moet
worden omgebouwd. Valideren is belangrijk, maar echt belangrijk zijn de
patiënten: die gaan altijd voor!”

I N F O R M AT I E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
OLVG
www.olvg.nl
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
Cryo Solutions heeft het pakket aan producten voor persoonsveiligheid
uitgebreid. Zo zijn er nu ook een aantal soorten dunnere handschoenen
met meer grip, alsmede handschoenen met leer voor het meer robuustere
werk.
Deze producten zijn ook beschikbaar als een set in een handige opbergkoffer (CryoKit). Deze set bestaat uit een paar cryogene handschoenen,
schort, gelaatsscherm en overschoenen. Deze sets kunnen dan worden
uitgebreid met een draagbaar O2 alarm (CryoKit+) en ook met een Cryo
handdoek (CryoKit deluxe). Overschoenen, gelaatsscherm, bril en schort
zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.
Gezien het succes in vorige edities heeft Cryo Solutions ook in deze LabVision weer de speciale aanbieding voor de CryoKit deluxe set, voor € 595
(excl. BTW). Vermeld bij uw bestelling LABVISION voor deze speciale prijs.
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 Kjeldahlmonsters 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 geprogrammeerd 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.
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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 gecreëerd.
Op elke Pipetman M, die
wordt geleverd met een
certificaat van overeenstemming, is twee jaar garantie.
Gilson International
www.pipetman.eu
sales-nl@gilson.com

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com
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Live, tot in detail 96 reacties
volgen op je microtiterplaat
De combinatie van microtiterplaten met microscopie heeft de laatste jaren
een enorme vlucht genomen. Waar beide instrumentele methoden zich
jarenlang onafhankelijk van elkaar ontwikkelden en zich aanvankelijk
alleen in dure, specialistische systemen lieten combineren, zie je nu dat
ze ook voor individuele laboratoria beschikbaar komen. Research op het
gebied van cell-based assays neemt hierdoor een enorme vlucht.

D

e eerste microtiterplaat is ontwikkeld in 1951 door
Dr. Gyula Takátsy, een Hongaarse wetenschapper.
Hij produceerde zelf de eerste 6x12 wells plaat uit
polymethylmethacrylaat (PMMA), beter bekend als

plexiglas.
Als gevolg van een tekort aan pipetten en reageerbuizen
tijdens een griepepidemie in Hongarije in de vroege jaren
vijftig van de vorige eeuw konden de laboratoria hun virusen serumtitraties nauwelijks uitvoeren. Hierdoor werden er
verschillende nieuwe laboratoriumtechnieken ontwikkeld,
waaronder de door Takátsy verbeterde, nu 96-wells plaat in
een 8 x 12 formaat, wat ideaal was voor verdunningsreeksen
en titraties. Het duurde niet lang of het gebruik van deze platen nam een grote vlucht. Inmiddels zijn ze niet meer weg te
denken uit de moderne laboratoria en behoren ze tot de meest
gebruikte consumables. De platen worden massaal gebruikt
voor onder meer ELISA, eiwit en celgroei assays, DNA kwantificering, enzymkinetiek, celproliferatie, ATP-kwantificering,
immuno-assays en high throughput screening van compounds
in de farmaceutische industrie.
De microplaat is in de loop der jaren doorontwikkeld, maar
is nog steeds gebaseerd op het oorspronkelijke basisconcept
van Takátsy. In 1996 is het formaat gestandaardiseerd door
The Society for Biomolecular Sciences (SBS). Tegenwoordig
bestaan er 6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 384- en 1536-wells platen
van verschillende kunststoffen.
Waar de ontwikkeling qua microplaten vooral in de gebruikte
materialen en miniaturisering zit, liggen de uitdagingen voor
de gebruikers in de detectie van wat er in die kleine welletjes
gebeurt. Allerhande detectietechnieken zijn ontwikkeld om de
specificiteit zo groot mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd willen wetenschappers steeds gedetailleerder zien wat er gebeurt,
zowel qua plaats als qua tijd. Als het op spatiële resolutie aankomt, is microscopie de voor de hand liggende techniek.
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Microscopie
De historie van de microscoop gaat een heel stuk verder terug
dan die van de microtiterplaten, met de bouw van de eerste
samengestelde microscoop eind zestiende eeuw en Nederlanders als Christiaan Huygens en Jan Swammerdam die er
als eersten bij waren om de microscoop met succes als een
wetenschappelijk instrument te gebruiken.
Microscopen zie je vandaag de dag in vele laboratoria, van
heel eenvoudige, tot zeer dure, complexe elektronenmicroscopen. En nog steeds wordt er veel gewerkt op de eeuwenoude
manier, waarbij de monsters tussen object- en dekglaasje
handmatig onder de microscoop worden geschoven en één
voor één door de onderzoeker worden bekeken. Met digitale
technieken kunnen er mooie plaatjes worden gemaakt voor
publicaties, maar automatisering van het analytische en detectieproces blijkt maar lastig van de grond te komen.

Imaging tot op micrometerniveau kan volledig worden
geautomatiseerd.
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De combinatie van imaging met microtiterplaat technologie maakt het mogelijk om een 96-wells plaat automatisch door te meten en afbeeldingen met
een maximale vergroting van 100 keer te maken van de inhoud van elke well.

Levende cellen
Binnen de moderne celbiologie is fluorescentie microscopie
van levende cellen een belangrijke assay geworden. Daarnaast
worden technieken als brightfield, fasecontrast en kleuren
brightfield gebruikt voor dergelijk onderzoek. Aanschaf van de
specialistische instrumentatie hiervoor was niet haalbaar voor
ieder laboratorium dat cell-based assays wilde uitvoeren. Dat
werd dan ondervangen door dergelijke apparatuur onder te
brengen in imaging centra, waar meerdere labs van de instrumentatie gebruik konden maken.
Inmiddels zijn er systemen beschikbaar met een veel kleinere
footprint, die ook voor kleine laboratoria betaalbaar zijn.
Een voorbeeld hiervan is de BioTek LionHeart microscoop die
imaging combineert met microtiterplaat technologie. Met dit
apparaat is het mogelijk om een 96-wells plaat automatisch
door te meten en afbeeldingen te maken van de inhoud van
elke well. Dat kan met fluorescentie, maar ook met brightfield
en fasecontrast. En dat alles met maximale vergroting van
100 keer. Kinetische assays zijn mogelijk waarna de beelden
kunnen worden getransformeerd naar een AVI-video waarmee
een time-lapse video kan worden gemaakt die een goed beeld
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geeft van wat er in de tijd met de cellen is gebeurd.
Ook zijn er nu microscopen die zijn gecombineerd met ‘gewone’ multi-mode functies. Bijvoorbeeld de BioTek Cytation die
alle mogelijke reader functies in zich heeft, naast de fluorescentiemicroscopie met een maximale vergroting van 60 keer.

Research boost
De moderne research op het gebied van cell-based assays
neemt door de verdere automatisering en betaalbaarheid
een enorme vlucht. Allerlei technieken kunnen tot in kleinere
details worden uitgevoerd, waarbij, als dat gewenst is, ook de
dynamiek van de processen kan worden meegenomen. Denk
daarbij aan technieken als cell counting, cell viability, cell
proliferation, cell cycle, transfection efficiency, translocation
assays, phenotypic assays, live cell imaging, cell migration/
invasion, 3D spheroids, 3D scaffolds, image processing, histologie en zelfs het fotograferen van zebravisjes.
I N F O R M AT I E

BioSPX
www.biospx.com
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Geautomatiseerde
Monstervoorbereiding
Inwegen

Indampen

Verhoog de efficiëntie in uw laboratorium met de GERSTEL MultiPurpose Sampler
(MPS) RoboticPRO - een oplossing die alle monstervoorbereidingsstappen
automatiseert zoals;
• Het inwegen van vloeibare monsters, standaarden, reagentia en/of oplosmiddelen
• Het uitvoeren van Solid Phase extractie, vloeistof-vloeistof extractie
• Het centrifugeren, indampen, filtreren en vortexen van de monsters
MPS RoboticPRO is zowel als Stand-alone platform of gecombineerd met uw LC(MS)

Centrifugeren

of GC(MS) analyses beschikbaar. Als exclusieve GERSTEL distributeur helpt Da Vinci
Laboratory Solutions graag uw monstervoorbereiding te automatiseren.
Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 010-258 1870 of stuur een e-mail naar
solutions@davinci-ls.com.

@DaVinciLS

Boosting laboratory efficiency
LV29 Adv.indd 54

www.davinci-ls.com
25-04-16 11:07

AANRADERS

LABVISION | #2 | MEI 2016

55

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

Micro-volume
kwantificering

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 384well plates is zonder enkel probleem met dit pipetteersysteem te doen;
dit kan in slechts vier stappen.
De Platemaster is beschikbaar in twee volumebereiken:
• 1 µl tot 220 µl
• 0,5 µl tot 20 µl
De prijs van de PlateMaster is slechts een fractie van de kosten van een
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.

Micro-volume kwantificering kan snel en eenvoudig met
de Take3 en Take3 Trio Micro-volume adapterplaten.
Hiermee kunnen maximaal 48 micro-volume wells van 2
microliter inhoud worden gemeten, onverdund en zonder
speciale apparatuur. De adapterplaten zijn geschikt
voor absorptie- en fluorescentiemetingen. De 260/280
ratiobepaling kunnen zo moeiteloos worden uitgevoerd in een BioTek Synergy multi-mode of stand-alone
microplate spectrofotometer. Voorgeprogrammeerde
nucleïnezuur- en eiwitprotocollen zijn in het populaire
softwarepakket Gen5 voorgeprogrammeerd. Ze zijn
eenvoudige te exporteren naar MicroSoft Excel.
BioSPX
www.biospx.com
info@biospx.com

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!

Salm en Kipp Outlet

Detectiesysteem voor Western blots

Salm en Kipp heeft een outlet magazijn ingericht waar laboratoriumapparatuur tegen zeer lage prijzen wordt aangeboden.
Het betreft apparatuur van een vorige modelserie, voormalige
demo apparatuur of apparatuur waar een kleine beschadiging
op zit. Het aanbod is zeer divers en bestaat onder andere uit:
• Biologische werkbanken
• Filter afzuigkast
• PCR-apparatuur
• Elektroforese bakken
• Roerders, mengers en schudders
• Waterbaden
• UV-lampen
• Labelprinters
• Barcode scanners
• Rotatieverdamper
• Stoven

De Alliance Mini van Uvitec is een compact systeem, dat specifiek is ontwikkeld voor Western blots. De camera heeft een
vast brandpunt (0.39) en een grootste diafragma opening van
0.90. Door deze grote lensopening wordt veel licht, dus veel
informatie doorgegeven. Dit, in combinatie met vier vaste
trayposities en een meer dan uitstekende koeling zorgt voor
zeer goede opnames van uw Western blots. De camera wordt
manueel bediend en de resolutie van de 1,1 inch sensor type
Kodak KAI-4021M is 4.2 megapixels (Alliance Mini-4).
Inclusief licentievrije software is dit
systeem tijdelijk bijzonder laag geprijsd:
€ 6.950 (exclusief
BTW). En daarbij
bespaart u ook nog
eens op dure film en
chemicaliën!

Kom gerust kijken bij Salm en Kipp in Breukelen, vlakbij de
A2 en op loopafstand van het station. Wel graag van tevoren
even met ons bellen op +31(0)346 26 90 90.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-en-kipp.nl

NanoColor VIS in de aanbieding
Profiteer in 2016 van de maandelijkse acties voor MachereyNagel verbruiksartikelen. In mei 2016 ontvangt u 16 % korting
op de NanoColor fotometrie artikelen van Machery-Nagel.
Als distributeur van een groot aantal vooraanstaande fabrikanten biedt Da Vinci Laboratory Solutions een uitgebreid
pakket aan laboratoriumbenodigdheden, verbruiksartikelen
voor GC, GC/MS, LC en gecertificeerde referentiestandaarden.
Een van onze partners is Machery-Nagel, producent van filtratiebenodigdheden, sneltesten, colorimetrische, titrimetrische
testen en chromatografie verbruiksartikelen.
Per maand heeft Da Vinci een andere actie. Volg ons via
LinkedIn of de website.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.linkedin.com/company/da-vinci-laboratory-solutions
www.davinci-ls.com/nieuws.html

BioSPX
www.biospx.com
info@biospex.com

Vloeibare stikstof (druk)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 drukvaten verkrijgbaar in de grootte van 120, 160,
180, 200, 230, 240, 250 en 600 liter met een werkdruk die
varieert van 1,5 – 4 bar voor vloeistofafname of hogere druk
voor gasvormige afname. De drukvaten zijn voorzien van een
cryogene slang voor directe aansluiting of een handafname
slang met handvat en fasescheider.
Bij deze stikstofvaten kunnen ook alle benodigde veiligheidsartikelen worden geleverd, zoals
zuurstofdetectie (vast of portable), cryogene handschoenen,
schort en gelaatscherm. 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
info@cryosolutions.nl
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GC-MS for sale
Uit haar demonstratievoorraad biedt
Da Vinci Laboratory Solutions een Agilent 6890N GC-5973 MSD instrument
aan tegen een aantrekkelijke prijs.
Dit robuuste en betrouwbare systeem
waarborgt een maximale uptime en de
geavanceerde EPC zorgt voor nauwkeurige resultaten.
Wij bieden u dit systeem nu aan voor
€ 9.500.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
solutions@davinci-ls.com

Gilson Kit Promotie
Profiteer van Gilson’s pipetteerkracht in één set:
• Pipetman G Starterkit
• Pipetman Neo Starterkit
• Pipetman Classic Starterkit
• Micro Volume Kit
• Complete set pipetten inclusief tips en accessoires
Pipetman Starterkits bieden een eersteklas pipetteercomfort
met de robuustheid en accuratesse, zoals u van Pipetman
gewend bent. Bovendien leveren ze een geweldige besparing op de aanschaf van nieuwe pipetten en is het de meest
eenvoudige manier om een compleet nieuwe set pipetten en
accessoires te bemachtigen.
Gilson biedt tot 15 juni 2016 een korting van 25% op de Starterkits en geeft tevens de Gilson mascotte cadeau! Zie ook de
advertentie in deze LabVision, op pagina 8.
Gilson International
sales-nl@gilson.com
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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 UVsterilisator, 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
info.nl@veolia.com

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 drinkwaterleidingnet 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
info.nl@veolia.com
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AGENDA

LabSafety 2016

Labtechnology 2016

In navolging op het geslaagde LabSafety event in
2015 organiseert FHI op 24
mei in de middag een LabSafety-workshop bij de Universiteit
Utrecht. Deze workshop is gericht op gedrag & cultuur voor
veiligheid in het laboratorium. Hoofdmoot is een programma
met een drietal lezingen:
• Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid?! Filip Janssens,
arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseur in veiligheid
bij Samurai@Work legt op basis van enkele eenvoudige
wetenschappelijke inzichten uit hoe menselijk gedrag écht
werk, en hoe dat kan worden beïnvloed.
• Praktijk over Gedrag en incidenten. Hoe gedragen laboranten zich op een lab? Zijn het de goed opgeleide professionals die net zo bevlogen zijn over veilig werken als voor
het behalen van goede resultaten? Hoe gaat dit nu in de
praktijk. Corné Bulkmans (Muopo) behandelt een aantal
praktijk cases en daagt het publiek uit oplossingsrichtingen
te formuleren.
• Veiligheid behouden bij wisselende labgebruikers. Op de
researchlaboratoria van universiteiten is het personeelsbestand zeer divers met tijdelijke aanstellingen en een uiteenlopend opleidingsniveau. Hoe zorg je dan dat de veiligheid
op deze labs wordt gewaarborgd? Marianne van Leeuwen
(Universiteit Utrecht) licht toe hoe de veiligheid is georganiseerd op de laboratoria van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.
Deelnemers kunnen ook een informatiemarkt bezoeken met
onder andere Cryo Solutions, en een rondleiding krijgen bij de
nieuwe laboratoria van de UU. Deelname is gratis; wel even
inschrijven via de website.

Op 15 en 16 juni vindt
in de Jaarbeurs Utrecht
Labtechnology plaats,
die dit jaar als thema ‘Farma en Life Sciences’ heeft. Naast
innovatieve laboratoriumtechnologie op de beursvloer, met
onder de exposanten enkele bedrijven van LabVision, krijgt
de bezoeker een interessant lezingenprogramma voorgeschoteld. Enkele onderwerpen zijn: Proteome research (Maarten
Altelaar), Fungal fysiology (Ronald de Vries), Big data (Peter
Boogaard), Lab as a service (Raymond Pieters, Harry Philipsen,
Gino van Strijdonck), Enzymes and environment (Alexander
ter Beek), Olie uit gist (Richele Wind), Zika virus (Thomas
Langerak) en Life lines project (Marcel Bruinenberg).
Inschrijven kan op de website, waar ook de actuele versie van
het lezingenprogramma is te vinden.

www.fhi-labsafety.nl

ISCOMS 2016
Van 7 tot en met 10 juni 20 16 zal voor de 23e keer het International Student Congress of (bio)Medical Sciences (ISCOMS)
plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). ISCOMS is hét toonaangevende biomedische
studentencongres van de wereld georganiseerd voor en door
studenten. Er zijn studentenpresentaties, leerzame workshops
en gerenommeerde
sprekers, waaronder
2014 Nobelprijswinnaar Stefan W. Hell en
Cisca Wijmenga, winnaar van de Spinoza
Prijs in 2015.
www.iscoms.com
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WOTS 2016
De bezoekers van World of Laboratory kunnen aan de volgende beursprojecten deelnemen:
• DNA & Doping X-pedition
• Kalibreren & Kwaliteit X-pedition
• Veiligheid op het Lab X-pedition
• Voeding X-pedition
Aan iedere X-pedition van de beursprojecten van World of
Laboratory is een passend seminar gekoppeld, waarbij eindgebruikers en deskundigen aan het woord zijn.
Daarnaast
vinden enkele
najaarsbijeenkomsten/
seminars van
vakverenigingen
plaats tijdens
WoTS2016, namelijk van KNCV
Jong en Vereniging Analisten
Pathologie.
Verder is er nog
een seminar over
Chromatografie en over Point of Care testing.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling van de
X-peditions en de seminars. Kijk op de site om up-to-date
te blijven en schrijf je voor de nieuwsbrief in. In de volgende
LabVision, die enkele weken voor de WOTS verschijnt, volgt
meer informatie over de X-peditions en de lezingen.
www.wots.nl
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Centraal demiwater
in het grote laboratorium
WATER TECHNOLOGIES
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Centrale maar flexibele watervoorziening.
Wanneer hoge waterkwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige validatie van belang zijn,
dan zijn de gebruiksvriendelijke Elga Centra systemen het antwoord. Een centrale
voorziening met ringleiding brengt schaalvoordelen en levert demiwater aan meerdere
systemen en tappunten. In de klinische chemie en de sterilisatie/desinfectie op de grotere
laboratoria is Elga Veolia de standaard. Ook weten waarom?

Bezoek veoliawaterst.nl of bel +31 (0)318 691 500
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