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ETHOS Line UltraWAVE UltraCLAVE

Productivity UP
Simplicity UP
Safety UP

Ethos UP

NET ALS JE DENKT DAT DE TECHNOLOGIE VOOR METAAL 
ONTSLUITING NIET MEER KAN WORDEN VERBETERD, 
GEBEURT DAT TOCH

ROTOREN VOOR HOOGSTE DOORVOER

STANDAARD MET VELE METHODEN

SYSTEEMBEWAKING OP AFSTAND

VERBETERDE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De Milestone Ethos UP is niet alleen een slim systeem, het is ook de meest krachtige microwave 
voor ontsluiting op de markt.
 
Met rotoren voor de hoogste doorvoersnelheid, roestvast stalen constructie en gepatenteerde 
‘vent-and-reseal’ technologie, garandeert de Ethos UP toonaangevende veiligheid en productiviteit.
 
Plus, het nieuwe Milestone Connect geeft de mogelijkheid tot systeem controle op afstand, 24/7 
technische ondersteuning en directe toegang tot een uitgebreide bibliotheek waarvan de inhoud 
speciaal werd ontwikkeld voor lab professionals.

Bekijk hoe de Ethos UP u kan helpen om slimmer te werken.
Ga naar www.salmenkipp.nl

Salm en Kipp BV •  Tel. +31 (0)346 26 90 90  •  www.salmenkipp.nl  •  info@salm-en-kipp.nl
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Laat je inspireren door onbekende wetenschappers
De titel van dit stukje zou zomaar een oproep 
kunnen zijn om deze LabVision van voor naar 
achteren te lezen. Want ook in deze editie 
zitten ze er weer tussen, wetenschappers die 
weliswaar niet optreden in nieuwsshows als 
DWDD, maar die wel degelijk iets te zeggen 
hebben, ergens voor staan. En daarin nog 
heel naturel kunnen zijn, onbevangen, eerlijk 
en open. Heerlijk om dat soort mensen te 
interviewen, een genot om het artikel te 
schrijven en hopelijk ook inspirerend om het 
eindresultaat te lezen. 

Al degenen die het jammer vinden dat ze om de 
zoveel maanden maar een paar van die inkijkjes 
krijgen, zou ik willen doorverwijzen naar 
Twitter, waar via de hashtag #actuallivingscientist 
onbekende Amerikaanse wetenschappers 
zichzelf en hun nieuwste onderzoekproject 
voorstellen.

Misschien een beetje een schreeuw om 
aandacht, want hiermee proberen ze meer 
waardering voor hun werk te krijgen en 
wellicht ook wel meer geld. Maar de manier 
waarop ze zich presenteren vergoedt veel, zo 
niet alles. Dat begint bij de foto's die de 140 
tekens meer dan behoorlijk oppimpen. Veel 
lachende mensen, recht in de camera kijkend 
en met een vette knipoog naar de werkplek, 
soms extra mooi aangekleed (wat een labjas 
allemaal niet kan doen…).

De tweets zelf voelen als een warm bad en 
zitten vol met die voor veel wetenschappers 
(zeker de onbekende) kenmerkende mix van 
nuancering en bevlogenheid. Soms bijna op het 
ontroerende af, als je beseft dat er mensen zijn 
die zich ook in deze tijden nog kwetsbaar, open-
minded op durven te stellen.
Een kleine bloemlezing:

- I’m Chris, an #actuallivingscientist I study 
butterflies and moths and try to figure out why 
they are so many of them. (Chris is volgens zijn 
profiel beer fan with a science problem!).
- I'm a #actuallivingscientist who likes to 
#DressLikeAWoman while working in the cold 
room to study a rare genetic disorder.
- I'm an #actuallivingscientist using new 
phenotyping tools to develop maize with 
improved stress tolerance in #Zimbabwe.
- I'm Narges an #actuallivingscientist I work on the 
impact of viruses on turtles.  #WomeninScience 
are even prettier in the field.
- I'm an #actuallivingscientist who tests your FOOD 
before it goes to grocery stores. I work to keep 
you safe and healthy. I #DressLikeAWoman.
- Hi, I am Sandy, a molecular biologist and I 
study human viruses - the kind that MAKE YOU 
SICK!!!!   #actuallivingscientist #DressLikeAWoman.
- I'm Dawson, an #actuallivingscientist interested 
in microbes and inspiring the next generation 
of critical thinkers. #womeninscience.

Bij de tweet ‘Really love the #actuallivingscientist 
hashtag! Love all the stories of scientists and 
what they actually do!’ kan ik mij van harte 
aansluiten. Maar ga vooral zelf kijken en lezen. 
En vergeet dan ook deze LabVision niet (sorry, 
het zijn wel iets meer dan 140 tekens…).

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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Inerte Coating van 
GC onderdelen

www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency

Verhoog de betrouwbaarheid van uw GC analyse en laat 

onderdelen zoals inlets, liners en cilinders coaten met UltraSilc. 

Da Vinci Laboratory Solutions biedt de mogelijkheid om 

onderdelen, gefabriceerd van roestvrij staal, borosilicaatglas of 

kwarts, te behandelen met deze speciale coating waardoor 

de adsorptie van instabiele componenten wordt geëlimineerd. 

Meer informatie? Bel 010-258 1870 of stuur een e-mail naar 

solutions@davinci-ls.com.

UltraSilc voordelen:
•  Eliminatie van adsorptie van instabiele 

 componenten

•  Hogere nauwkeurigheid en herhaal-

 baarheid van de analyse

•  Geschikt voor GC onderdelen van roestvrij 

 staal, borosilicaatglas of kwarts

Inerte Coating van 
GC onderdelen
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Cryo Solutions verhuist naar groter pand
Sinds 1 januari 2017 is Cryo Solutions geves-
tigd in een nieuw pand aan de Hambakenwe-
tering 17 in Den Bosch. De verhuizing naar 
het met bijna 600 m2 netto vloeroppervlakte 
ruim twee keer zo grote pand was nodig om 
ruimte te bieden voor de sterk gegroeide 
bedrijfsactiviteiten en de in- en uitgaande 
goederenstromen te optimaliseren. Ook 
wordt hiermee geanticipeerd op verdere 
uitbreiding van het personeelsbestand, dat 
inmiddels 25 medewerkers telt.
Het 13 jaar geleden door Mario Kruijt, 
André van Helvoort en Richard van Woerden 
opgerichte bedrijf is bij lezers van LabVision 
vooral bekend van de levering van appara-
tuur voor cryogeen vriezen en het onderhoud 
er van. Daaraan gekoppeld is Cryo Logistics: 
vloeibare stikstof leveringen tot 1.500 liter 
per drop bij onder andere kleinere ziekenhui-
zen en biotech-bedrijven. Hierin partnert het 
bedrijf met gassenleverancier Air-Liquide, 
dat zelf niet zo’n efficiënte service had. De 
grote bulktank, van waaruit Cryo Solutions 
de tanks van haar transportwagens voor deze 
service vult staat in de nieuwe situatie nu 
ook op het eigen bedrijfsterrein. 
Een andere dienst, waarin de logistieke 
service een belangrijke rol in speelt, is Cryo 
Medic: het leveren van vloeibare stikstof voor 
huisartsen. Waar de leveringen aan huisartsen 

al vanaf de start van het bedrijf plaatsvindt, 
gebeurt dat sinds enkele jaren ook vanuit de 
snelgroeiende spin-off Cryo Cooking, aan res-
taurants voor toepassing bij moleculair koken.
Eigen productontwikkelingen en IP daarop 
zijn ondergebracht in Cryo Products. Be-
kendste product is de automatische vulunit 
Cryofill. Maar ook met de in samenwerking 
met het AMC ontwikkelde speciale opberg-
systemen voor vaten timmert het bedrijf aan 
de weg. De leverancier van de vaten koopt 
zelfs deze systemen in om ze in hun vaten 
toe te passen, die vervolgens weer aan Cryo 
Solutions worden verkocht.
Naast ruimere kantoren valt in het nieuwe 
pand de grote ruimte op waar trainingen 

kunnen worden gegeven aan groepen van 
maximaal twintig personen. Denk daarbij 
aan technici en laboranten die met cryogene 
apparatuur te maken hebben en hiervoor een 
veiligheidscertificaat nodig hebben, of meer 
de techniek in willen duiken om zelf kleine 
storingen op te kunnen lossen in het kader 
van eerstelijns onderhoud.
In de nieuwe, grotere magazijnen is naast 
een hardware werkplaats nu ook een elektro 
werkplaats ingericht. Daarnaast is er nog 
een speciale ruimte gebouwd waarin een 
biobank voor biologische opslag voor klanten 
is ondergebracht.

www.cryosolutions.nl

Kennisquiz prijswinnaars 
WoTS

Ook tijdens de afgelopen WoTS was in de stand van Greiner Bio-One 
weer de traditionele kennisquiz. Door middel van een vijftal meer-
keuzevragen werden de bezoekers door de stand geleid op zoek naar 
antwoorden. Deelnemen was zeker de moeite waard, want uit alle 
goed ingevulde formulieren werd iedere dag een winnaar van een 
Samsung tablet getrokken.
Op de foto de vier gelukkige winnaressen. Vanaf linksboven met de 
klok mee zijn dat Marijke Stigter in gezelschap van Deirdre van den 
Huijsen (GBO), Mieke Veltman met naast haar Wesley Russ (GBO), 
Yvonne Kraan en Irma Straatman.

www.gbo.com
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“Voor mijn lab
misschien wel 

de beste
investering ooit...”

BioTek Synergy H1
Hybrid Multi-Mode Mircoplate Reader

• Monochromator optiek;
• Filter optiek;
• UV-Vis; FI, TRF, FP, Luminescentie;
• 4-Zone™ incubatie;
• CO2 and O2 controle;
• Dispensers;
• Nu met de nieuwe Gen5 versie 3.0 software.
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VCA**-certificaat voor 
Köttermann

510 buizen in een Rollerbottle
Tijdens de afgelopen WoTS konden de bezoekers op de stand van Greiner 
Bio-One meedoen met het raden van het aantal Cryo.s en biobanking 
buisjes in een CellMaster Rollerbottle. En dat was zeker niet eenvoudig! 
De Rollerbottle was namelijk gevuld met allerlei formaten buisjes, van 300 
µl tot en met 5 ml. Na afl oop van de WoTS werden alle buisjes geteld. Het 
juiste aantal was 510 stuks. Van de bijna 400 deelnemers bleek er slechts 
één het juiste aantal te hebben geraden. De nummers twee en drie kwamen 
op 512 stuks. 
Op de foto de gelukkige winnaars, met van boven naar beneden: Ariët van 
de Waerdt (eerste plaats, Samsung tablet), Aat Mulder (tweede plaats, 
Samsung Gear Fit2 horloge) en Maudy Pennekamp (derde plaats, Philips 
Viva slow juicer).

www.gbo.com

Da Vinci 
ISO 9001:2015-gecertificeerd

Op 20 januari 2017 heeft Da Vinci Laboratory Solutions een nieuwe 
mijlpaal bereikt door haar ISO  9001:2015 certificaat te behalen. 
Hiermee toont Da Vinci aan continu te werken aan kwaliteit met 
als doel de klanttevredenheid verder te verhogen. De directie is 
trots op het behaalde resultaat. “Da Vinci is sinds 2000 actief in de 
laboratoriumtechnologie branche. Het verhogen van de efficiën-
tie van laboratoria heeft hierbij altijd centraal gestaan. Door onze 
processen continu te verbeteren en de organisatie te versterken, 
zijn onze klanten verzekerd van betrouwbare analytische pro-
ducten en diensten van een hoge kwaliteit. Het behalen van het 
ISO9001:2015 certificaat is voor ons de bevestiging dat we onze 
processen goed op orde hebben en de kwaliteit voor onze klanten 
gewaarborgd is”, zegt directeur en oprichter Willem van Raalte.

Da Vinci is gecertificeerd 
voor de volgende scope: het 
samenstellen, leveren, in-
stalleren en onderhouden 
van analytische meetopstel-
lingen in industriële en we-
tenschappelijke analytische 
laboratoria (inclusief soft-
ware, services en verbruiks-
artikelen).

www.davinci-ls.com

Kötterman Laboratoriuminrichting 
is in Nederland de eerste laborato-
riuminrichter die het VCA**-certifi -
caat heeft verworven. Met dit tweesterren-certifi caat voldoet Köttermann 
aan de strenge veiligheidseisen die meer en meer worden gesteld door met 
name bedrijven in de petrochemische industrie.
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aan-
nemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te 
verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende 
bedrijven worden getoetst en gecertifi ceerd op hun VGM-beheersysteem. 
Zij moeten bijvoorbeeld een risico-inventarisatie kunnen uitvoeren, veilige 
werplekken kunnen garanderen tijdens de werkzaamheden en dat alles 
nauwgezet registreren en rapporteren.
VCA-certifi catie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren 
met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om con-
structie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterrei-
nen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Dus ook voor high-end 
laboratoriuminrichters 2.0.
Het verschil tussen één en twee sterren zit hem vooral in de complexiteit 
van de werkzaamheden. Köttermann is met twee sterren sinds eind 2016 
nu ook gecertifi ceerd voor het uitvoeren van multidisciplinaire werkzaam-
heden, die niet enkel routinematig zijn tot redelijk complex en van een 
redelijke tot grote omvang zijn.

www.kottermann.com
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Nieuw leverweefsel maken,
als mandarijnen in een netje

Met zo’n 60 levertransplantaties per jaar is het Erasmus MC in Nederland 
koploper qua levertransplantaties. Dat zie je ook terug in het transplanta-
tie-onderzoek dat is geconcentreerd in het LETIS, het Laboratorium voor 
Experimentele Transplantatie en Intestinale Chirurgie. Jorke Willemse 
is er een half jaar geleden zijn promotie-onderzoek gestart naar 
manieren om nieuw leverweefsel te maken, onder andere door 
eerst het leverraamwerk helemaal fijn te malen...

J
aarlijks worden in Nederland tussen de 140 
en 170 levertransplantaties uitgevoerd. De 
vraag is echter groter dan het aanbod en 
daarom is er een wachtlijst die zo lang is 

dat jaarlijks tientallen patiënten al zijn overleden 
voordat ze aan de beurt zijn. “Voor die mismatch 
zijn verschillende oorzaken”, stelt Monique 
Verstegen, senior onderzoeker bij het LETIS, het 
Laboratorium voor Experimentele Transplantatie 
en Intestinale Chirurgie van het Erasmus MC. 
“Uiteraard is dat een gebrek aan donoren, maar 
we zien ook dat de kwaliteit van de aangeboden 
levers minder wordt: ze worden ten gevolge 
van onze hoge levensstandaarden onder andere 
steeds vetter. En vet is niet goed voor een lever. 
Zo kan vetgerelateerde fibrose –naast alcohol-
gerelateerde cirrose– zich ontwikkelen tot een 
stadium waarbij transplantatie nog de enige 
effectieve behandeling kan zijn.”
Om het succes van levertransplantaties te verho-
gen –dat ook kwalitatief mindere levers kunnen 

worden gebruikt en/of de kans op infecties na 
transplantatie kleiner is– vind bij LETIS onder-
zoek plaats naar weefselschade en infectie van 
orgaantransplantaten, en hoe die te herstel-
len zijn. Een clubje van twaalf onderzoekers en 
technicians, onder leiding van Luc van der Laan, 
voeren hun levergerelateerde onderzoek uit in de 
laboratoria van Maag-, Darm- en Leverziekten 
(MDL), waar alle benodigde apparatuur, kennis 
en vaardigheden aanwezig zijn, onder andere 
voor het kweken van leverstamcellen.

Mandarijnen in een netje
Levers bouwen of stukjes lever maken biedt 
door de pijlsnelle ontwikkelingen op het gebied 
van stamcellen en kweektechnieken steeds 
meer perspectief voor het verbeteren van levers 
voor transplantatiedoeleinden. Jorke Willemse, 
afgestudeerd bij Biomedical Engineering in 
Twente, met als specialisatie Tissue Engineering, 
is eind 2016 gestart met zijn PhD-onderzoek dat 

wordt begeleid door transplantatie 
chirurg Jeroen de Jonge en Monique 
Verstegen. Het is zijn taak om uit 
te zoeken hoe transplanteerbare 
constructen gemaakt kunnen wor-
den. “Met een beetje fantasie kan 
je het leversysteem vergelijken met 
mandarijnen in een netje, waarbij de 
mandarijnen staan voor de levercel-
len en het netje voor het geraamte, 
de scaffold. Als er in dat netje een 
paar rotte mandarijnen zitten, func-
tioneert die niet goed. Een optie 
is dan om de mandarijnen eruit 
te halen en er vervolgens nieuwe 
mandarijnen, gezonde cellen in te 
brengen. Dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan, want als als je hepato-
cyten –dat zijn de levercellen– uit 
de gezonde lever haalt, kunnen we 
ze in vitro niet op plastic kweken; 

LV31 Art Verder_Erasmus.indd   10 28-02-17   16:11
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na een paar dagen sterven ze af. Ze 
hebben, blijkt uit onderzoek, cel-cel 
interacties nodig en moeten ook aan 
dat netje, de extracellulaire matrix 
(ECM), vastzitten. En dan zijn er ook 
nog bepaalde specifieke factoren 
nodig in het medium. Een heel com-
plex systeem dus, dat we tot nu toe 
in vitro niet goed kunnen naboot-
sen”, legt Jorke Willemse uit.

Uitgaan van de matrix
Leverconstructen zou je ook kun-
nen maken door uit te gaan van 

de matrix. De eerste stap in dat proces is het 
verwijderen van alle cellen uit humane levers, zo-
dat je de matrix overhoudt. In het geval van het 
Rotterdamse onderzoek zijn dat levers die zijn 
gedoneerd, maar niet voor transplantatie in aan-
merking komen. Met goedkeuring van de familie 
mogen die levers voor het onderzoek worden 
gebruikt. Na aansluiting van de arteriën en venen 
van de lever op een pompsysteem wordt met een 
vrij zwaar detergens als Triton X-100 de lever 
gedurende vier tot zes weken gespoeld. Hierbij 
worden de celmembranen gelyseerd, zodat de 
celinhoud vrijkomt in de matrix. Door lang te 
spoelen verdwijnt dat geleidelijk. De structuur 

van de lever blijft hierbij min of meer intact.
Met de van cellen ontdane matrix kan je verschil-
lende experimenten doen. “Grofweg zijn er drie 
benaderingen om de cellen er weer terug in te 
stoppen”, zegt Jorke Willemse. “De eerste is het 
lamineren van de lever, er hele dunne plakjes 
van 50 tot 200 µm afsnijden en daar vervolgens 
cellen opleggen. Omdat de structuur zo plat is, 
noemen wij dat 2D-experimenten. Je kunt dan 
kijken of die cellen zich hechten aan de matrix, 
functionele analyses uitvoeren, wat er gebeurt als 
we hepatocyten of leverstamcellen toevoegen. 
Nadeel van deze opzet is dat je heel lastig iets 
over het systeem kunt zeggen. Wat dat betreft 

Onderzoeker in opleiding Jorke Willemse maakt gebruik van de door Verder-Scientific geleverde ultracentrifugaalmolen ZM 200 van Retsch om gevriesdroogde stukjes lever te malen tot 

deeltjes die kleiner zijn dan 200 µm.

➞

LV31 Art Verder_Erasmus.indd   11 28-02-17   16:11



12

heeft de tweede benadering de voorkeur, waarbij 
we de levermatrix als bulk nemen. In feite sluit 
je dan de lege matrix weer aan op de pomp en 
pomp je er cellen doorheen, in de hoop dat ze 
hechten en op de juiste plek terecht komen. Daar 
zitten echter praktisch nogal wat haken en ogen 
aan. Alleen al het feit dat je hiervoor miljarden 
cellen nodig hebt, die stabiel en gezond zijn, 
maakt het bijzonder lastig om dit soort experi-
menten succesvol uit te voeren.”

Best of both worlds
Een derde benadering, waar Jorke momenteel 
aan werkt, is het maken van een gel van de 
levermatrix. Hierbij vernietig je de 3D-structuur 
en mix je alle matrixcomponenten in een sus-
pensie waar je vervolgens een gel van maakt. 
“Op het eerst gezicht lijkt dat een vrij onzinnige 
actie, omdat juist die structuur zo belangrijk is 
voor het goed functioneren en groeien van de 
cellen, hebben we geleerd. Om het nut te be-
grijpen moeten we iets verder de lever induiken. 
Belangrijk is te weten dat er naast de alomte-
genwoordige hepatocyten, die het merendeel 

van de leverfuncties uitvoeren, nog heel wat 
andere soorten cellen in de lever zitten. Denk 
daarbij aan de cholangiocyten aan de binnen-
kant van de galwegen en endotheelcellen die 
de binnenkant van de bloedvaten bekleden. En 
niet te vergeten een hele rits aan immuuncellen, 
kupffercellen en macrofagen die belangrijk zijn 
voor het opruimen van dode cellen. Die cellen 
vormen samen het functionele weefsel en het 
idee is dat elk functioneel weefsel in de lever 
zijn eigen matrix heeft: de levermatrix ziet er 
anders uit dan de matrix die rond de bloedvaten 
ligt, en heeft ook een andere samenstelling. 
Omdat je in je gel random al die matrixcompo-
nenten kunt aanbieden, zal een specifieke cel 
altijd wel iets van zijn gading kunnen vinden. 
Heel anders dan bij de intacte 3D-structuur, 
waar je als levercel niets te zoeken hebt op een 
bloedvatwand. En in zekere zin is zo’n gel nog 
steeds weefselspecifiek: als je hepatocyten wilt 
kweken, en 70 % van de matrix een hepatocyt-
omgeving is en 30 % iets anders, dan is dat 
relatief weefselspecifiek. De gel is in die zin een 
robuust model om 3D cellen te kweken.”

Malen
Voor het maken van zo’n gel is een 
apparaat aangeschaft dat je niet 
vaak ziet in een moleculair lab: de 
ultracentrifugaalmolen ZM 200 
van Retsch. Met deze door Verder-
Scientific geleverde rotormolen 
worden gevriesdroogde stukjes lever 
gemalen tot deeltjes die kleiner zijn 
dan 200 µm. Door de centrifugaal-
kracht worden de deeltjes met grote 
energie naar buiten geslingerd, 
waar ze door de impact voorverma-
len worden tegen de wigvormige 
tanden van de rotor. Vervolgens 
wordt het monster fijn vermalen 
tussen de rotor en de ringzeef. Deze 
tweestaps vermaling garandeert een 
geleidelijke maar snelle verwerking, 
waardoor de eigenschappen van 
het monster niet veranderen. De 
gevormde deeltjes worden vervol-
gens bij lage pH gedigesteerd met 
pepsine, dat de collageen fibers in 

De structuur van een humane lever waaruit alle cellen zijn verwijderd blijft door de matrix min of meer intact.

 “Je kunt het leversys-
teem vergelijken met 
mandarijnen in 
een netje, waarbij 
de mandarijnen staan 
voor de levercellen en 
het netje voor het ge-
raamte, de scaffold.”
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kleine stukjes opknipt. Als dat is gebeurd, is de 
matrix volledig opgelost en is er sprake van een 
vrij visceuze vloeistof.
Met deze vloeistof wordt vervolgens een truc uit-
gevoerd, waardoor de gel kan worden gevormd 
en de matrixcomponenten in een netwerk kun-
nen worden gevangen. “We brengen de vloeistof 
eerst naar een neutrale pH, zodat de pepsine 
afbreekt. Als we die oplossing ook nog eens op 
37 °C brengen is het voor die collageenstukjes 
energetisch voordeliger om fibers te vormen. 
Dus die vormen zelf weer lange fibers, zodat er 
een matrixachtig netwerk ontstaat, die de basis 
is van de gel. Het exacte mechanisme hierachter 
weten we nog niet; het is een beetje een black 
box, maar we kunnen een gel maken waar we 
vervolgexperimenten mee kunnen doen”, zegt 
Jorke Willemse.

Vullen en differentiëren
“De gel kan worden gevuld met leverstamcel-
len die we expanderen in een kweekbakje en 
vervolgens in de lege matrix brengen”, vertelt 
Monique Verstegen over het vervolgonderzoek. 
“We kunnen er vrij gemakkelijk cellen aan toe-
voegen door in het pre-gel stadium de gekoelde 
oplossing, waar de collageen fibers zich nog niet 

opnieuw hebben gevormd, te mengen met een 
celsuspensie met de te onderzoeken cellen. Nadat 
je die samenstelling onder fysiologische condities 
hebt gebracht, zitten de cellen in de matrix, in 
een weefselspecifieke omgeving. We denken dat 
onze leverspecifieke gel van grote waarde kan zijn 
om de differentiatie van stamcellen naar hepa-
tocyten te bewerkstelligen. Daar werken we op 
dit moment aan. Door variatie in het medium, de 
samenstelling van de gel, allerlei componenten die 
we erbij stoppen, proberen we de optimale om-
standigheden te creëren voor die differentiatie.”

Succes
Vanuit een rotsvast vertrouwen dat het gaat 
lukken om die gel te maken geeft Monique 
Verstegen alvast inzicht in de volgende onder-
zoeksstappen. “We kunnen ‘disease modelling’ 
gaan bedrijven door cellen van patiënten met 
leverziekte te nemen en dan heel gericht te kij-
ken naar wat voor ziekte ze hebben, en met wat 
voor medicijnen we die ziekte kunnen verhelpen. 
Heeft de patiënt een bepaalde genetische afwij-
king en kunnen we dit met een bepaald medicijn 
tegengaan, dan kunnen we dat nu eerst in vitro 
testen op de eigen cellen van de patiënt voordat 
we het middel daadwerkelijk aan de patiënt ge-

ven. Dat model werkt ook de andere 
kant op. In gekweekte constructen 
met gezonde cellen breng je een be-
paalde mutatie aan en kijk je wat er 
gebeurt, bijvoorbeeld met betrek-
king tot de ontwikkeling van tumo-
ren. De gel zouden we ook kunnen 
gebruiken om heel veel cellen te ex-
panderen en te differentiëren en die 
vervolgens in een andere ‘decelled 
scaffold’ te stoppen, want dat blijft 
toch je ultieme doel: leverconstruc-
ten te maken, misschien geen hele, 
maar dat toch groot genoeg om het 
herstel van een aangedane lever te 
bevorderen; daar heb je soms maar 
10 % gezond weefsel voor nodig!”

I N F O R M ATI E

Verder-Scientific
www.verder-scientific.nl

www.retsch.nl

Laboratorium voor Maag-, Darm 
en Leverziekten
www.erasmusmc.nl/gastrolab

Monique Verstegen is sinds 

vier jaar senior onderzoeker 

bij het LETIS, het Labora-

torium voor Experimentele 

Transplantatie en Intestinale 

Chirurgie van het Erasmus 

MC. Daarvoor werkte ze 

bij Hematologie waar zij 

zich ook al toelegde op 

stamcellen.
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Het klinisch lab draait 24/7
Is uw labwater goed genoeg voor alle analyses? 

> Fotometrische leesfouten? Het waterbad kan besmet zijn met deeltjes of bacteriën 
> Verminderde kalibratie gevoeligheid? Het medium kan ionisch of organisch onzuiver zijn 
> Patiënt materiaal kruisoverdracht? Het water om naalden te wassen kan onzuiver zijn 

Als de Labwater Specialisten met ruim 80 jaar ervaring weten we dat klinisch zuiver water 
essentieel is voor het gebruik van analysers.

Voor meer informatie download onze “Top Tips on Pure Water for the Modern Clinical Laboratory” 
via: www.elgalabwater.com/pure-water-clinical-lab

We zijn bereikbaar op +31 (0) 318 691 500 en info.nl@veolia.com
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GC-TOFMS in 
benchtop uitvoering

De BenchTop (BT) van de LECO Pegasus familie geeft alle analytische data 
van slechts één sample run dankzij de innovatieve Time-of-Flight (TOF) 
MS-techniek. Vereenvoudigde kwantifi cering, verhoogde gevoeligheid en 
automatische gegevensverwerking zorgen voor verbeterde en verrijkte 
data.
Het verkrijgen van betere chemische informatie uit MS is slechts één 
onderdeel van deze GC-TOFMS oplossing. De ChromaTOF software werkt 
samen met de BT om gegevens automatisch te verwerken en neemt het gis-
werk weg bij de identifi catie en kwantifi cering van analytes. Functies zoals 
Non Target Deconvolution, Target Analyte Finding en Library Search maken 
ChromaTOF een eenvoudig te confi gureren interface waarmee elk monster 
volledig in kaart kan worden gebracht. 
De BT kan worden ingezet voor een groot aantal toepassingen voor voe-
ding, geur en smaakstoffen, parfumallergenen, voedselveiligheid en milieu, 
petrochemie, metabolomics en forensisch onderzoek. Enkele recente ap-
plication notes zijn:
• Kwantifi cering van 2,4,6-trichlooranisol (TCA) besmetting in wijn.
• Analyse van het residu van bestrijdingsmiddelen in voeding.
• Karakterisering van individuele componenten in thee met toegevoegde 

geur- en smaakstoffen.
• Analyse van cis- en transvetzuren in voedingsmiddelen.
• Bepaling van de aromaten, die in hoge concentraties in benzine voorko-

men, volgens ASTM D5769. 

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Onderhoud cryogene apparatuur
door gecertificeerde bedrijven
Laat onderhoud op uw cryogene apparatuur alleen 
uitvoeren door getrainde en gecertifi ceerde bedrij-
ven als Cryo Solutions. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
cryogene vulautomaten zoals de CryoFill, computer-
gestuurde invriesapparatuur van Planer of de PLC-
gestuurde meet- en regelsystemen voor cryogene 
installaties van Cryo Solutions. 
De praktijk wijst uit dat er nogal eens bedrijven 
zogezegd onderhoud plegen op apparatuur, terwijl ze 
geen certifi caat of licentie hebben om deze appara-
tuur te onderhouden of er service op te verlenen. 
Bovendien is hun personeel er niet voor getraind. 
Omdat dat deze bedrijven geen licentie hebben, heb-
ben ze ook geen toegang tot voor een goed onder-
houd noodzakelijke technische tips en wijzigingen. 
Ook hebben ze niet de beschikking over de noodza-
kelijke soft- en fi rmware updates. Dit betekent dat 
u in de problemen kunt komen doordat essentiële 
wijzigingen niet zijn doorgevoerd.
Laat uw onderhoud derhalve alleen doen door gecer-
tifi ceerde bedrijven met getraind personeel.

Cryo Solutions
info@cryosolutions.nl

www.cryosolutions.nl
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De fusies tussen LabNoord en het 
Laboratorium voor Infectieziekten (in 
2012, met in 2014 de nieuwe naam Certe), 
en tussen Certe en KCL (in 2015), hebben 
ook voor de laboratoria tot de nodige 
veranderingen geleid. Na de realisatie 
van een groot verhuisproject eind vorig 
jaar bevindt de laborganisatie zich weer 
in rustiger vaarwater. Of dat lang zo 
blijft is nog maar de vraag, want met 
de aankondiging van de voorgenomen 
bestuurlijke fusie met Izore kan er ieder 
moment een volgende integratie in gang 
worden gezet.

Eddie Klooster, als manager facilitaire dienst bij Certe onder meer betrokken bij de implementatie van apparatuur, heeft recentelijk alle ziekenhuis gebonden laboratoria van Certe laten 

uitrusten met Medica Pro LPS-systemen van Veolia voor de voorziening van water voor klinisch laboratoriumgebruik.
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Certe maakt laborganisatie klaar
voor de toekomst in diagnostiek

O
p 21 november 2016 is het klinische 
chemisch laboratorium van de Certe-
locatie Damsterdiep verhuisd naar 
de Certe-locatie aan de Van Swieten-

laan, vlakbij het Martini Ziekenhuis, een kleine 
zes kilometer verderop in Groningen. Hiermee 
is een groot laboratorium gevormd dat niet 
alleen routinematige, maar vooral ook speciale 
bepalingen op het gebied van klinische chemie en 
medische microbiologie uitvoert voor de eerste- 
en tweedelijnszorg in Noord-Nederland. Het lab, 
waar zo’n 80 mensen zich dagelijks bezighouden 
met uitvoerend analytisch werk, is zeker niet 
het enige lab van Certe in dit grote gebied. Bij 
regionale ziekenhuizen is er een lab voor de cito- 
en routinewerkzaamheden die noodzakelijk zijn 
voor de ziekenhuisproductie. In Emmen is nog 
een groot lab voor medische microbiologie. Spe-
ciaal klinisch-chemisch werk als HPLC-bepalingen 
van vitamines en medicatie wordt uitgevoerd in 
het klinisch-chemisch laboratorium van het MCL 
(Medisch Centrum Leeuwarden), terwijl in het lab 
aan de Van Swietenlaan wat dat betreft vooral 
de DNA-analyses worden gedaan. Al met al telt 
Certe nu bijna duizend medewerkers, waarvan 
ongeveer de helft werkzaam is in de laboratoria 
en goed is voor zo’n elf miljoen testen per jaar. 
De omzet van Certe bedraagt rond de 74 miljoen 
euro.

Integratie
Het bij elkaar brengen van klinische chemie en 
medische microbiologie is een uitvloeisel van de 
fusie in 2012 tussen LabNoord en het Laborato-

rium voor Infectieziekten (LvI), die daarna verder 
zijn gegaan onder de naam Certe. “Omdat je als 
organisatie één gezicht bent naar je klanten (pa-
tiënten en zorgaanbieders in de eerste en tweede 
lijn), is het niet meer dan logisch (en wel zo ef-
ficiënt) om de analyseprocessen te stroomlijnen. 
Met het samenbrengen van twee van oudsher 
best wel verschillende disciplines, ieder met hun 
eigen dynamiek, hebben we daar een grote stap 
in gemaakt”, vertelt Eddie Klooster, die als ma-
nager facilitaire dienst bij Certe nauw betrokken 
is bij de verhuizing.
Voor die verhuizing moest eerst plek worden 
gemaakt in het pand, dat vier jaar eerder speciaal 
voor het LvI was gebouwd, en voor de ene helft 
was gevuld met kantoren, en de andere helft met 
laboratoria. De kantoorwerkplekken zijn tijdelijk 
verplaatst naar de locatie Damsterdiep. Daarna 
is een ingrijpende verbouwing doorgevoerd. Dit 
heeft geresulteerd in één grote labvloer op de 
eerste etage waar nu de klinisch-chemische ana-
lyses plaatsvinden. Op de tweede en derde etage 
zijn de laboratoria voor medische microbiologie 
(MMB), inclusief serologie dat eerst bij klinische 
chemie zat, en infectieziekten. Op de begane 
grond is nu de monsterontvangst.
Het magazijn en de logistiek zijn naar het Dam-
sterdiep verplaatst. Hiermee zijn deze activiteiten 
fysiek losgekoppeld van de monsterontvangst, 
maar dat is uit kosten- en efficiencyoverwe-
gingen niet meer dan logisch. Ten eerste is 
het goedkoper om geen dure vierkante meters 
van een laboratoriumgebouw te besteden aan 
magazijnruimte. Daarbij fungeert Damsterdiep ➞

als één van de regiokantoren van 
waaruit mensen in de periferie hun 
werk doen en monsters uit de hele 
regio worden verzameld. Vanuit dat 
verzamelpunt brengt de bode beno-
digde monsters naar het laborato-
rium aan de Van Swietenlaan, waar 
ze vervolgens worden geregistreerd 
en verwerkt. Vooralsnog gebeurt 
dat op conventionele wijze, met een 

Het beeldmerk van Certe vind je in allerlei 

stukjes terug door het hele laboratoriumge-

bouw aan de Van Swietenlaan.
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formulier. Inmiddels wordt aan een systeem ge-
werkt met pre-registratie, waar het bij ontvangst 
op het laboratorium alleen nog maar een kwestie 
is van accorderen en ze niet meer handmatig in 
het systeem hoeven te worden ingevoerd.

Marktwerking
Net als elders in de zorg staan ook bij Certe de 
vergoedingen sterk onder druk. “Een tariefre-
ductie van tientallen procenten, anders doe je 
niet meer mee; dat soort exercities krijg je voor 
je kiezen. Dat betekent dat je heel hard aan de 
slag moet met je interne organisatie, dat je zo 
efficiënt mogelijk met mensen en middelen om 
moet gaan. Dus je gaat consolideren, concen-
treren, automatiseren, slim organiseren”, stelt 
Eddie Klooster.
En ook praten en uitleggen, want –zo is de 
ervaring– de zorgverzekeraars willen wel eens 
appels met peren vergelijken. Ze kijken voor de 
tarieven bijvoorbeeld veelal naar buitenlandse 
laboratoria. Maar die produceren alleen maar 
getallen. De diagnostiek in Nederland is veel 
meer geïntegreerd binnen de medische zorg; er 
vindt advisering plaats, afstemming over wat er 
nu precies moet worden bepaald bij een speci-
fieke casus. De interactie van klinisch chemici en 
medisch microbiologen met artsen en patiënten 
is veel intensiever, en dat zit wel verweven in de 
kostprijs.
Door een grote efficiencyslag te maken en de 
contracten te rationaliseren, is kostenreductie 
wel realiseerbaar, al kan dat natuurlijk niet van 
de ene op de andere dag worden gerealiseerd. De 

Raad van Bestuur en directie van Certe hebben 
volgens Klooster de zorgverzekeraars ervan kun-
nen overtuigen dat de ingezette weg op termijn 
(over twee, drie jaar) inderdaad zal leiden tot de 
beste prijs-kwaliteit verhouding, passend bij de 
maatschappelijke opdracht om de zorg betaal-
baar te houden.

Nieuw laboratoriuminformatiesysteem
Gelijktijdig met het integreren van de laborato-
ria heeft Certe fors geïnvesteerd in een nieuw 
laboratoriuminformatiesysteem voor klinisch 
chemische analyses. “We zijn in het nieuwe labo-
ratorium overgegaan op het Cobas-systeem van 
Roche, de opvolger van het Modular-systeem dat 
we daarvoor gebruikten. Dat systeem hebben we 
inmiddels ook in onze andere klinisch-chemische 
laboratoria uitgerold. Omdat het UMCG hier 
ook gebruik van maakt, zijn we nu zo ver dat er 
in Noord-Nederland geen onduidelijkheid meer 
hoeft te zijn over de uitslagen: waar je ook komt, 
waar je ook analyseert, die getallen zijn iden-
tiek waardoor interpretatieverschillen worden 
voorkomen. Dit komt zowel de efficiency als de 
kwaliteit ten goede”, zegt Eddie Klooster.
Certe en Roche zijn hiervoor een zevenjarig 
strategische partnership aangegaan die verder 
gaat dan het beschikbaar stellen en afnemen van 
apparatuur en testen. “In die zeven jaar zullen 
veel innovaties plaatsvinden in de vorm van bij-
voorbeeld nieuwe testen of testsystemen, zoals 
lab-on-a-chip. Door hierin samen op te trekken 
kunnen beide partijen optimaal van die innova-
ties profiteren, zo is de gedachte. Bovendien mag 

een contract ook geen beperkende 
factor zijn, dat je een test op die 
grote machines moet draaien, 
terwijl er alternatieven zijn die beter 
of efficiënter zijn. Denk hierbij aan 
de opkomst van zelftesten, zoals de 
PT/INR-test, die wordt gebruikt om 
de protrombinetijd –een parameter 
in de bloedstolling– te bepalen. 
Dat gaat nu prima door bloed af 
te nemen en de bepaling op de 
machine uit te voeren. Maar er zijn 
ook hand-held apparaten op de 
markt waarmee de patiënt dat zelf 

De monsterontvangst staat in het nieuwe laboratorium los van magazijn en logistiek.

“Een tariefreductie van 
tientallen procenten, an-
ders doe je niet meer mee; dat 
soort exercities krijg je voor je 
kiezen. Dat betekent dat je heel 
hard aan de slag moet met je 
interne organisatie.”

Het grootste lab, aan de Van Swietenlaan, heeft alleen 

drinkwater als bron. Hier staan twee grote, door Veolia 

geleverde Medica R 200 systemen voor de directe productie 

van het water voor klinisch laboratoriumgebruik.
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kan doen en de uitslag digitaal in onze centrale 
informatiesystemen kan worden opgenomen”, 
aldus Eddie Klooster.

Minder watergebruik
Meedenken en samenwerken zijn ook kenmer-
kend voor de relatie met Veolia, dat voor Certe 
de laboratoria van de vereiste kwaliteit water 
voorziet. En ook hier is sprake van de implemen-
tatie van nieuwe systemen. “We gaan nu voor 
bijna alle laboratoria over op de Medica Pro 
LPS-systemen, die zuiniger zijn qua watergebruik 
en minder onderhoud vergen; de totale kosten, 
van aanschaf tot uitfasering, liggen dan ook 
een stuk lager. Ze gaan niet zoals bij de vorige 
Medica R-systemen uit van kraanwater dat met 
koolstoffilters en harspatronen wordt gefilterd, 
maar worden gevoed met demiwater uit de 
grote demiwatersystemen van de ziekenhuizen. 
Dit demiwater is ten opzichte van kraanwater 
gemakkelijker op de gewenste zuiverheid is 
te verkrijgen. We hebben het dan over CLRW, 
‘clinical laboratory reagent water’, met speci-
ficaties als een weerstand die groter is dan 10 
MΩ-cm, een bacteriegehalte dat lager is dan 10 
CFU/ml en een TOC-gehalte van minder dan 500 
ppb. Overigens hebben we op ons grote lab, aan 
de Van Swietenlaan, alleen drinkwater als bron. 

Hier maken we gebruik van twee grote Medica 
R 200-systemen voor de directe productie van 
het water voor klinisch laboratoriumgebruik.”
Niettegenstaande de goede samenwerking en er-
varingen heeft Eddie Klooster een extern bureau 
ingeschakeld om te onderzoeken of Certe met de 
technologie van Veolia op de goede weg zit om 
te voldoen aan door de overheid gedefinieerde 
kernpunten op het gebied van het terugzuiveren 
en efficiënt benutten van water. “CEW, het Cen-
tre of Expertise Water Technology in Leeuwar-
den, kwam voor de vorige Medica R-systemen 
tot de conclusie dat de onderliggende technolo-
gie voor ons tot het meest efficiënt watergebruik 
leidde en de juiste kwaliteit opleverde. Met 
die conclusies stond niets ons in de weg om de 
samenwerking verder uit te bouwen, waarbij 
Veolia ons heeft begeleid in de transitie van de 
oude naar de nieuwe situatie. Hierbij viel ons op 
dat ze echt met je meedenken, door bijvoorbeeld 
extra leentoestellen ter beschikking te stellen 
tijdens de ombouw van de laboratoria. Hierdoor 
konden we rustig overgaan om in een latere fase 
de nieuwe systemen aan te sluiten.”

Nooit klaar
In de loop van mei 2017 zullen alle Certe-labora-
toria voor klinische chemie zijn overgesloten op 

de nieuwe analyzer- en watersys-
temen. De dynamiek binnen Certe 
maakt dat Eddie Klooster verwacht 
dat er tegen die tijd in het kader 
van in gang gezette fusieprocessen 
al weer andere laboratoria moeten 
worden aangesloten en worden 
voorzien van dezelfde systemen. 
Dat is overigens nog geen standaard 
klus. “Een Certe-norm of -stan-
daard is nog in ontwikkeling. Bij 
iedere integratie kom je toch weer 
zaken tegen op bijvoorbeeld ICT- en 
analysegebied die moeten worden 
aangepast of geoptimaliseerd; naast 
standaardisatie blijft Certe dedica-
ted maatwerk leveren. Je kunt niet 
met een vrachtwagen voor kunnen 
rijden en binnen een dag de zaak op 
de rit hebben...”

I N F O R M ATI E

Veolia Water Solutions
& Technologies
www.veoliawaterst.nl

Certe
www.certe.nl

Gelijktijdig met het integreren van de laboratoria heeft Certe fors geïnvesteerd in een nieuw laboratorium track systeem voor klinisch chemische analyses.
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Deze instrumenten worden gebruikt op het gebied van 
kwaliteitscontrole, R&D voor monstervoorbereiding 
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Bioveiligheidskast
Toen de Claire biologische veiligheidskast een 
paar jaar geleden werd geïntroduceerd zette Ber-
ner daarmee een nieuwe standaard op het vlak 
van veiligheid, energiebesparing en functionali-
teit. Het ontwerp won de German Design Award 
in de categorie ‘Excellent Product Design’ van-
wege de perfecte symbiose van vorm en functie. 
Met de nieuwe Claire Pure biedt Berner een 
eenvoudiger alternatief tegen een aantrekkelijke 
prijs, zonder concessies te doen aan kwaliteit, 
energieverbruik en functionaliteit. Zo beschikt 
ook de Claire Pure over LED-verlichting in het 
werkgebied en energiezuinige EC-fans. Deze 
laatste zorgen in combinatie met de nieuwe
HEPA-filters en een geoptimaliseerde lucht-
stroom niet alleen voor een lager energiever-
bruik, maar beïnvloeden ook het geluidsniveau in 
positieve zin. Dit voorkomt dat de gebruiker snel 
vermoeid raakt. 
Net boven de gemotoriseerde ruit bevindt zich 
het aanraakscherm met duidelijke pictogram-
men die voor eenieder te begrijpen zijn. Ook 
alle veiligheidgerelateerde parameters, zoals 
luchtstroomsnelheden, worden weergegeven in 
heldere grafische afbeeldingen. 
De functionaliteit van de Berner Claire Pure kan 
worden vergroot met diverse opties voor de 
belangrijkste applicaties. Er is ook een 3-filter 
uitvoering beschikbaar met unieke cilindrische 
filtercartridges die beenruimte vergroten en 
eenvoudig te vervangen zijn.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Industriële rotatieverdamper
Vijf jaar na de introductie van de Rotavapor R-220 SE introduceert Büchi 
met de Rotavapor R-220 Pro een nieuwe innovatie op het gebied van 
industriële verdamping. Naast de van Büchi bekende kwaliteit, veiligheid 
en robuustheid valt deze verdamper op door een innovatief bedienings-
concept. In plaats van het gangbare 7” display is er nu een 8,7” capacitief 
touchscreen, dat een overzichtelijke weergave biedt van alle procespa-
rameters. Het touchscreen werkt daarbij zeer gebruikersvriendelijk voor 
bijvoorbeeld het maken en aanpassen van methoden. Bovendien kunnen 
alle instellingen en actuele meetwaarden worden getoond, inclusief een 
grafiek van het procesverloop.
Afstandsbediening via een maximaal 15 meter lange kabel en remote moni-
toring zijn optioneel verkrijgbaar. Deze maken het mogelijk Rotavapor App 
push-berichten met de belangrijkste procesparameters te versturen naar 
aangemelde mobiele telefoons. Een functie voor automatische destillatie 
en de optie om data te registreren maken het plaatje compleet.
Net als zijn voorgangers garandeert de Rotavapor R-220 Pro maximale vei-
ligheid door het gebruik van met plastic gecoat glas (P+G) en verschillende 
geïntegreerde veiligheidsmechanismen die beschermen tegen oververhit-
ting en overdruk. Het gebruik van hoogkwalitatieve materialen verzekert 
een lange levensduur, zelfs onder zware productieomstandigheden bij 24/7 
gebruik.
De Rotavapor R-220 Pro is beschikbaar in vier versies: met en zonder inter-
face, voor continue verdamping en als ‘high performance’ versie met een 
35% hoger destillatievermogen. De verscheidenheid aan samenstellingen 
en het brede scala aan accessoires maken altijd een configuratie mogelijk 
die voldoet aan de klantwensen. Systeemuitbreidingen zijn te allen tijde 
mogelijk.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com
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Wedstrijdjes op de plaat
bij BioscienZ in Breda

Het drie jaar geleden door Wim de Laat gestarte BioscienZ is specialist in de ont-
wikkeling en opschaling van microbiële processen, die worden toegepast voor 
het maken van producten voor onder meer de farmacie en duurzame landbouw. 
Naast contractonderzoek werkt het bedrijf ook aan een tweetal eigen 
producten. Recentelijk is de spin-off FunGeneX opgericht, die zich 
richt op het licenseren van schimmelexpressie systemen.

R
egelmatig komt Wim de Laat ze tegen, 
kleine biofarmaceutische bedrijven, 
spin-off’s van universiteiten, die een 
target voor een nieuwe medicijn hebben 

bedacht, maar niet weten hoe ze het economisch 
rendabel kunnen produceren. “In de regel gaan 
ze eerst aan de slag met een commercieel te 
verkrijgen expressiesysteem, waarmee ze dan 
milligrammen kunnen maken. Maar de stap naar 
grammen kunnen ze niet zetten. Laat staan dat 
ze fatsoenlijke opbrengsten hebben; die komen 
zelden boven de 10 mg/liter. Vaak zijn die medi-
cijnen ook nog eens ontwikkeld voor zeldzame 
ziektes, waardoor je dan al snel op behandelin-
gen uitkomt die tonnen per jaar kosten. Iets wat 
maatschappelijk gezien niet meer acceptabel is.”
Met zijn ervaring in het ontwikkelen en opscha-
len van misschien wel 30 processen en het ont-
werpen en bouwen van fabrieken bij vorige werk-
gevers als DSM/Gist-Brocades en Nedalco kan 
Wim de Laat er voor zorgen dat de opbrengsten 

stijgen en de kostprijs daalt. Hiervoor hanteert 
hij binnen zijn bedrijf BioscienZ een pragmati-
sche benadering, die uitgaat van de kracht van 
het systeem. “Bij het produceren van een eiwit 
zijn vele enzymen betrokken en dus ook heel veel 
genen die moeten worden getuned om dat spe-
cifieke eiwit te produceren. Wat wetenschappers 
tegenwoordig doen is zo’n systeem tot in detail 
proberen te doorgronden, er wat genen uithalen, 
er wat genen bij zetten en zo het systeem naar 
hun hand proberen te zetten. Maar het systeem 
is zo complex dat de kans op succes op basis van 
je kennis van genetische manipulatie heel klein is. 
Soms moet je wel op drie, vier punten tegelijk in-
grijpen om een effect te krijgen. Wij zijn pragma-
tischer: zie het systeem als een black box en ga 
dan mutageniseren, screenen en selecteren. Dat 
is heel veel praktisch werk, want je moet er dui-
zenden screenen om tot een optimaal resultaat te 
komen, verbeteringsrondes draaien. En vlak ook 
hier de factor kennis en creativiteit niet uit, want 

je moet wel voor ieder eiwit dat je 
wilt maken een screening ontwikke-
len. Die moet praktisch uitvoerbaar 
zijn in een high-throughput assay 
en een goed onderscheid geven 
tussen de high-producers en de low-
producers.”

Schimmels
Waar productiesystemen op basis 
van gist in het algemeen gemakke-
lijker te hanteren zijn dan systemen 
op basis van schimmels en sneller 
werken, legt BioscienZ zich toch toe 
op schimmels. “Dat heeft alles te 
maken met de veel hogere opbreng-
sten die je kunt bereiken en dus ook 
de lagere kosten die gemoeid zijn 
met het produceren van je eiwit. 
En ja, schimmels zijn lastig om mee 
te werken. Ze zijn multicellulair, 
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groeien langzaam, vormen draden 
en sporen; daar blijf je het liefst een 
beetje uit de buurt! Iedereen doet 
aan genomics, maar een eiwitje 
maken, old school microbiologie 
en procestechnologie, daar hebben 
ze de gereedschapskist niet voor. 
Als je ook nog eens bedenkt dat we 
hiermee industriële eiwitten kunnen 
produceren in concentraties tot wel 
100 gram per liter, en voor farma-
ceutische eiwitten met 10 gram per 
liter ook al aardig op weg zijn, kan 
je begrijpen dat het werk naar ons 
toe komt”, vertelt Wim de Laat.
Dat werkt gebeurt in het onder-
zoekslaboratorium van zo’n 100 m2 
dat is ingericht op de begane grond 
van BioscienZ, dat is gevestigd in 
een bedrijvenparkje met van die 
standaard bedrijfunits, waar je niet 
een-twee-drie zo’n laboratorium 
zou verwachten. “Toen ik ruim drie 
jaar geleden de knoop heb doorge-
hakt om een eigen lab op te zetten, 
zijn we ons eerst gaan oriënteren op 
fancy plekken op campussen, dicht-
bij onze potentiële klanten. Maar 
met vierkantemeterprijzen van 500 

euro of meer maak je het dan je zelf als starter 
vanaf het begin al lastig. Hier in Breda betalen 
we aanzienlijk minder per vierkante meter. Bo-
vendien vormde deze locatie geen enkel beletsel 
om de benodigde vergunningen te verkrijgen en 
hebben we korte lijnen met AVANS Hogeschool 
een kennisinstelling waar veel goed opgeleide 
mensen van de Biotechnologie opleiding uitstro-
men en stage komen lopen. Het laboratorium 
is gecertificeerd voor GMO klasse 1, voor het 
werken met plantpathogene bacteriën (ML-II) en 

heeft een milieuvergunning voor een maximale 
batchgrootte van 100 liter”, aldus Wim de Laat.
In het laboratorium vindt vooral procesontwikke-
ling en -optimalisering, opschaling en vervaardi-
ging van kleine hoeveelheden plaats. Veel van dat 
werk zit hem in het mutageniseren, het klassieke 
mutanten maken: biodiversiteit creëren en de 
beste eruit pikken. Met als richtpunt de kostprijs 
die er uit moet komen is dat een iteratief proces 
van optimaliseren naar de voor de kostprijs bepa-
lende targets als opbrengst en snelheid.

Ap de Haan bij de Mini Spray Dryer B-290 van Büchi Labortechnik die wordt gebruikt voor onderzoek naar optimalisering 

van droogprocessen bij microbiële productie middels sproeidrogen.

➞

Wim de Laat bij de blikvanger van het laboratorium, een 15 

liter roestvrijstalen bioreactor, die onder een overdruk van 2 

bar kan worden ingezet.
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Sinds kort wordt deze vorm van contractonder-
zoek aangeboden via een spin-off, FunGeneX, 
wat staat voor ‘fungal gene expression’. Hierbij 
kunnen klanten een licentie nemen op techno-
logie voor schimmelgenexpressie, waarmee ze 
biologische producten als eiwitten of schim-
melmetabolieten op industriële schaal kunnen 
produceren. FunGeneX richt zich hierbij op het 
commercialiseren van de eigen, exclusieve tech-
nologie op het gebied van de microbiologische 
stammen, de toegepaste vectoren, constructen 
en transformatieprotocollen. Procesontwikkeling 
zal overigens ook in deze constructie nog steeds 
in Breda plaatsvinden, omdat die specifieke ken-
nis bij de klant vaak ontbreekt.

Effectief drogen
Een belangrijk aspect bij de procesontwikkeling 
is het droogproces. Dat moet goedkoop en ef-
fectief zijn en –afhankelijk van het product– ook 
op grote schaal toepasbaar zijn. “In het geval van 
microbiële producten voor de landbouw, waar 
BioscienZ ook actief in is, is er met betrekking 

tot de houdbaarheid van de producten sowieso 
een voorkeur voor drogen ten opzichte van in-
vriezen. ‘Bevroren logistiek’ is immers bewerke-
lijk en zeker voor de lage-marge wereld van de 
landbouw te duur. Mogelijkheden zijn dan ‘fluid 
bed’ drogen, vriesdrogen of sproeidrogen. Vries-
drogen is relatief duur en lastig te realiseren op 
grote schaal. Dat is bij met name sproeidrogen 
niet aan de orde; kijk alleen al naar de immense 
droogtorens bij melkpoederfabrieken.
Om ook het droogproces te kunnen optimalise-
ren wordt in het laboratorium gebruikgemaakt 
van apparatuur die dergelijke processen op kleine 
schaal uitvoeren. Voor sproeidrogen is dat de 
Mini Spray Dryer B-290 van Büchi Labortechnik. 
Afgezien dat de apparatuur gewoon prima werkt 
is Wim de Laat extra goed te spreken over de be-
schikbare gebruikskennis. “Büchi heeft alle litera-
tuur met onderzoek, dat met hun sproeidroger 
is gedaan, verzameld. Zij konden ons direct een 
aantal artikelen aanreiken die toegespitst waren 
op onze toepassingen; dit werkt met die en die 
instellingen. Dat gaf ons een vliegende start, 

want anders moesten we eerst alles 
zelf uitzoeken en bedenken, en dan 
moet je nog maar afwachten of het 
werkt. Nu liep dat direct gesmeerd!”

Wedstrijdjes op de plaat
Naast werk voor derden –waar 
tot nu toe al het geld mee wordt 
verdiend– ontwikkelt BioscienZ 
ook een tweetal producten in eigen 
beheer. De eerste is een aantal 
micro-organismen dat plantenziek-
tes als phytophthora tegengaat. 
“We zijn begonnen met onderzoek 
naar bacterieziektes,omdat daar 
geen chemicaliën tegen werken, 
maar zijn daarbij toevallig gestuit 
op deze schimmel die de oorzaak is 
van de aardappelziekte. Daar zijn 
wel middelen voor te koop, maar 
biologische aardappeltelers mogen 
niet spuiten en krijgen daar dus 
eerder last van. Biologische reductie 

Ap de Haan en Joyce Arnouts aan het werk in het laboratorium van BioscienZ. Waar Joyce zich vooral bezighoudt met screeningswerk is Ap, naast het labwerk, ook actief op het gebied 

IT, communicatie, protocollen documenteren en vergunningen.
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van phytophthora is dan een uitkomst”, licht 
Wim de Laat toe.
“Het grappige is dat het niet uitmaakt voor 
welke markt je werkt, want je doet bijna precies 
dezelfde dingen, of dat nu voor de farmacie of 
voor de landbouw is”, gaat hij verder. “Voor de 
microbiële preparaten in de landbouw hebben we 
natuurlijke micro-organismen geïsoleerd en de 
antagonistische werking daarvan op platen ge-
screend. De pathogeen maak je in een laagje op 
de plaat, daarop breng je verschillende isolaten 
aan en als je een halo krijgt, dan remt die. Dat 
is best wel spannend: je ziet de bacterie groeien 
en dan is het de vraag of hij er omheen groeit, of 
er overheen. De goede hebben we eruit gehaald 
en geïdentificeerd. Die micro-organismen zijn 
we vervolgens gaan fermenteren. In ons lab 
kunnen we de micro-organismen maken op 
kilogramschaal, zodat we voldoende hebben voor 
veldproeven die voor dit jaar op het programma 
staan. Dat wordt heel spannend. We hebben op 
de plaat aangetoond dat het werkt, de micro-
organismen hebben daar de schimmels verslagen, 
maar in de praktijk heb je natuurlijk niet de stan-
daard omstandigheden zoals in het lab.”
Voor dit proces is ook een goedkoop en opschaal-
baar droogproces ontwikkeld, waarvoor net als 
voor de specifieke stammen een octrooi is aan-
gevraagd. “Kostprijs is in deze markt essentieel: 
degene die de laagste kostprijs heeft kan een 
hogere dosering toestaan, terwijl de kosten voor 
de boer beperkt blijven. Dat is ssentieel om bio-
logische controlemiddelen een success te laten 
worden. Als alle loopt zoals gepland, heb je een 

serieuze fabriek nodig die duizenden tonnen per 
jaar gaat maken. Daar moet je nu al mee rekening 
houden in het ontwerp van je processen, dus ook 
hoe het eindspel in elkaar zit, bij je droogproces.”

Microbiële sojavervangers
Ook op het gebied van sojavervangers is Bio-
scienZ hard op weg om tot duurzame producten 
te komen die via zelf ontwikkelde, gepatenteerde 
microbiële processen gemaakt kunnen worden. 
Net als bij de micro-organismen tegen plan-
tenziektes speelt duurzaamheid ook hier een 
belangrijke rol in de motivatie om hiermee aan 
de slag te gaan. “Zoals je weet is soja, waar in 
Zuid-Amerika enorme stukken regenwoud voor 
teeltareaal worden opgeofferd, de belangrijkste 
voedingsstof voor onze vleeskoeien. Toen ik in de 
krant las dat er plannen waren om in Nederland 
soja te gaan telen, ben ik eens gaan rekenen. Met 
ons klimaat kom je met soja niet veel verdere dan 
één tot anderhalve ton eiwit per hectare, terwijl 
je met bijvoorbeeld suikerbieten twintig ton 
biomassa van een hectare haalt. Verwerk je die 
twintig ton droge stof door middel van microbi-
ele omzetting, dan kan je uiteindelijk ongeveer 
4,5 tot 5 ton eiwit per hectare halen: een factor 
drie tot vijf meer dan met soja! Daarnaast is 
microbieel eiwit ook rijk aan vitaminen en niet 
allergeen.” 
Crux is ook hier weer dat je dat heel goedkoop 
moet kunnen doen, want je moet kunnen concur-
reren met soja, dat weliswaar steeds duurder 
wordt en niet duurzaam is, maar nog steeds het 
voorkeursgewas is voor veevoer. Door uit te gaan 

van industrieel ingezameld snij-afval 
en reststromen uit bijvoorbeeld 
de suikerbietenverwerking zit je in 
ieder geval qua grondstofprijzen al 
aan de goede kant. BioscienZ be-
heerst het ‘kunstje’ om uit te vinden 
hoe je het eiwit op een zo econo-
misch mogelijke manier kan produ-
ceren. Welke micro-organisme moet 
je hebben, hoe laat je het fermente-
ren, hoe ga je het opwerken, tegen 
zo laag mogelijke kosten en zo hoog 
mogelijke eiwitopbrengst? Dit soort 
vragen is inmiddels beantwoord en 
in een proces omschreven, waarvoor 
patent is aangevraagd. Over de kans 
op succes kan Wim de Laat nog niet 
veel zeggen. “Er zijn zoveel factoren 
die van invloed zijn op mogelijk suc-
ces. Maar als het lukt, zal de impact 
verder gaan dan veevoer, want zelfs 
hoogwaardige humane voeding kan 
met microbiële processen uit rest-
stromen worden gemaakt!”

I N F O R M ATI E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

BioscienZ
www.bioscienz.nl

Wedstrijdjes op de plaat. Links heeft de pathogeen het onderspit gedolven; rechts heeft hij gewonnen
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Detectie van mycoplasma met DNA chip technologie
Mycoplasma besmetting in celkweken is een wijd verspreid en ern-
stig probleem in biologische onderzoekslaboratoria en faciliteiten die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van biofarmaceutische 
producten. De gevolgen van mycoplasma contaminaties kunnen variëren 
van mild tot ernstig, zoals chromosoomafwijkingen, verandering van 
RNA, DNA en eiwitsynthese, een gemodifi ceerde celmembraan en een 
verandering in celmetabolisme.
Voor research laboratoria en productiefaciliteiten zijn de meest waar-
schijnlijke bronnen van besmettingen het oorspronkelijke weefsel, 
andere besmette celkweken, laboratoriumapparatuur, personeel dat be-
trokken is bij het kweken van de cellen en reagentia zoals media en sera. 
De besmetting blijft vaak onopgemerkt, omdat mycoplasma’s meestal 
geen door een kleurverandering in de meeste media zichtbaar cytopa-
thogeen effect veroorzaken, zoals troebelheid of een verandering van de 
pH-waarde. De detectie is dus een basisvoorwaarde voor het uitsluiten 
en de preventie van een mycoplasmabesmetting en om de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de celkweek 
te waarborgen.
Greiner Bio-One biedt een ser-
vice aan voor het monitoren van 
mycoplasma besmettingen in 
biologische materialen zoals media, 
cellen en celkweek supernatant op 
basis van PCR-gebaseerde microar-
ray / DNA chip technologie. Snelle 
en betrouwbare resultaten worden 
behaald met een gevoeligheid van ≥ 
20 CFU/ml. 

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info@nl.gbo.com

Geautomatiseerde analyse van peroxide sporen
Koolwaterstofstromen zoals styreen, isopreen en butadieen kunnen 
thermisch instabiele peroxides vormen bij blootstelling aan lucht. 
Nauwkeurige monitoring van reactieve peroxide sporen is nodig 
om explosiegevaar te voorkomen. De meeste traditionele analyse-
methoden, zoals ASTM D2340 en ASTM E299, worden beïnvloed 
door zuurstof (lucht) interferentie. Dankzij de Fast Peroxide Analyzer 
(FPA) is het nu mogelijk om de sporen van de actieve zuurstof snel, 
nauwkeurig en veilig te bepalen. De DVLS Fast Peroxide Analyzer 
(FPA) is gebaseerd op HPLC-techniek, zoals een quaternaire pomp, 
een geautomatiseerd monsterintroductiesysteem, een UV-detector 
en instrument besturingssoftware. 
De analyse van peroxide als actieve zuurstof, is gebaseerd op de 
oxidatie van jodide door peroxide. Na het mengen van reagentia 
tot een stroom van aangezuurde jodiumoplossing in propanol, 
wordt het monster geïnjecteerd in deze stroom. Vervolgens wordt 
de vloeistofstroom geleid door een verwarmde inerte reactiebuis. 
Jodium wordt gevormd onder geconditioneerde omstandigheden in 
de speciale, door Da Vinci ontwikkelde oven, die wordt gekenmerkt 
door:
• Instelbare temperatuurcontrole.
• Een fl exibele reactiebuislengte.
• Inert materiaal voor de reactiebuis.
• Koeling van het effl uent vóór de detectoringang.
• Stapelbaar design.
Na het passeren van de reactiebuis bepaalt de HPLC-UV-detector 
spectrofotometrisch het gevormde jodium, dat evenredig is met het 
niveau van het peroxide. 
De instrument software regelt niet alleen de optimale omstandig-
heden van het instrument, maar automatiseert ook de data-analyse 

en rapportage. Het chromatogram toont de testresultaten van de 
analyses van de diverse jodium kalibratiemonsters. De testresultaten 
tonen aan dat de lineariteit van de FPA gelijk is aan R2 ≥0,999 over 
een bereik van 3-100 mg /l jodium in propanol, wat overeenkomt 
met 0,2-6,3 mg/l actieve zuurstof.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

LV31 Aanraders.indd   27 28-02-17   16:15



28 IMMUUNMODULATIE

Onderzoekers Intensive 
Care pakken sepsis aan
op meerdere fronten

Sepsis, een infectiesyndroom dat zo uit de hand kan lopen dat er 
orgaanschade optreedt, is met een mortaliteit van 30 procent de 
nummer één doodsoorzaak op de intensive care. Een jarenlange 
zoektocht naar medicijnen hiertegen heeft tot nu toe geen enkel positief 
resultaat opgeleverd. Nieuwe inzichten in het ziekteverloop van sepsis 
effenen de weg naar effectieve therapieën. Onderzoekers van de afdeling 
Intensive Care van het Radboudumc spelen hierin een belangrijke rol.

D
e niet al te vleiende betiteling ‘Phar-
maceutical Graveyard’ heeft sepsis 
te danken aan de miljarden die de 
afgelopen veertig jaar door de farma-

ceutische industrie tevergeefs zijn geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van potentiële medicijnen 
tegen dit infectiesyndroom. Geen één van die 
middelen heeft namelijk geleid tot een lager 
sterftecijfer. Matthijs Kox, assistant professor bij 
de afdeling Intensive Care van het Radboudumc, 
heeft daar met de huidige kennis over sepsis wel 
een verklaring voor. “Feitelijk hebben farmaceu-
tische bedrijven en onderzoekers lange tijd op 
het verkeerde paard gewed door zich exclusief te 
richten op de eerste fase van de ontwikkeling van 
sepsis. In die hyperinflammatoire fase, die ook 
wel de cytokinestorm wordt genoemd, reageert 
het immuunsysteem van de patiënt heel hevig, 
wat zich uit in onder meer hoge koorts. Die 
koorts kan je tegengaan met immuunremmende 
middelen, maar dan houd je geen rekening met 

de tweede fase, waarin het immuunsysteem uit-
geput is geraakt en daardoor niet meer in staat 
is om secundaire infecties te bestrijden. Juist in 
die tweede fase, denken we nu, kunnen we met 
immuunstimulerende middelen een therapeutisch 
effect bewerkstelligen om het immuunsysteem 
weer op te krikken; een effect dat je door de 
‘old school’ benadering met immuunremmende 
middelen wellicht juist tegengaat. Bedenk ook 
dat meer patiënten overlijden in de tweede fase 
dan in de eerste. In die eerste fase kunnen de IC-
artsen tegenwoordig door een verbetering van de 
supportive care het overlijden van veel patiënten 
voorkomen, door bijvoorbeeld vasopressie, be-
ademing, hartversterkende medicijnen en tijdige 
toediening van vocht en antibiotica. Daarna 
komen veel patienten echter in die langere, 
tweede fase, waarin het immuunsysteem inactief 
is. Dan heb je niet alleen te maken met de nog 
steeds voortsudderende primaire infectie, maar 
ook met secundaire infecties die kunnen leiden 

tot orgaanfalen (vaak van de nier, 
maar ook van het hart en longen) en 
het uiteindelijke overlijden van de 
patiënt.”

Personalized medicine
Matthijs Kox, en met hem de andere 
grofweg vijftien onderzoekers die 
zich bij de Intensive Care toeleggen 
op de immunologische aspecten 
van sepsis, waakt er voor om ook 
nu weer voor een ‘heilige graal’ te 
gaan, in dit geval door te denken 
dat alle patiënten gebaat zullen zijn 
met immunostimulerende medi-
cijnen. “Allereerst moet je bepalen 
of een patiënt in de hyperinflam-
matoire fase zit of in de immuunpa-
ralytische. Maar daarmee ben je er 
nog niet, want net als bijvoorbeeld 
bij kankerpatiënten is er ook bij 
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sepsispatiënten sprake van een 
heterogene populatie. Je moet dus 
per patiënt bepalen welke therapie, 
met welke middelen, het meest 
kansrijk is. Waar die benadering 
bij kanker door de ontwikkeling 
van allerlei sophisticated marker-
technologieën inmiddels al met 
succes wordt toegepast, staan we 
wat personalized medicine betreft 
met sepsis nog aan het begin. Het 
ontbreekt ons bijvoorbeeld nog aan 

betrouwbare biochemische markers die zeggen 
dat een patiënt sepsis heeft, laat staan dat we 
er goed mee kunnen bepalen in welke fase van 
sepsis de patiënt zit. Binnen onze groep werken 
we op verschillende niveaus om diagnostiek en 
behandeling te verbeteren, van fundamenteel on-
derzoek naar de onderliggende mechanismen tot 
geneesmiddelenonderzoek bij gezonde vrijwilli-
gers en sepsispatiënten. De translationele setting 
waarin we dit onderzoek doen helpt heel goed 
bij het interpreteren van die verscheidenheid aan 
resultaten en draagt bij aan het oplossen van de 

puzzel die uiteindelijk tot effectieve geneesmid-
delen zal leiden.”
Die verscheidenheid komt tot uitdrukking in 
onderzoek naar onder andere de immuunon-
derdrukkende effecten van vasopressors, de 
wisselwerking tussen hypoxie en sepsis en het 
effect van aspirine dat –tegen de verwachting 
in– niet immuunremmend werkt, maar juist een 
boost blijkt te geven aan bepaalde onderdelen 
van het immuunsysteem. Ook is gebleken dat er 
bij mensen in een immuunparalytische staat veel 
defecten ontstaan in de energiehuishouding van 

Researchanalist Jelle Gerretsen bij de Panasonic -80 °C vriezer die onlangs is aangeschaft om extra vriesruimte te bieden voor de groeiende monsterstroom die is gemoeid met het sepsis-

onderzoek bij de afdeling Intensive Care van het Radboudumc.

➞
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allerlei cellen, waardoor ze niet meer adequaat 
kunnen reageren op bacteriën of andere bin-
nendringers.

Stap tussen diermodel en patiënt
Een belangrijke troef van de Nijmeegse onder-
zoekers is het humane endotoxinemie model 
waarmee zij behoren tot een selectie groep in de 
wereld die hier expertise mee hebben opge-
bouwd. “Dit model vormt de ideale tussenstap 
tussen dierexperimenten en de septische patiënt. 
Je kunt namelijk laten zien dat in de mens, in 
vivo, echt het immuunsysteem wordt beïnvloed, 
voordat je de stap maakt naar patiënten”, stelt 
Matthijs Kox.
In het model krijgen gezonde proefpersonen 
een lipopolysacharide (LPS) ingespoten. Dit 
zogenaamde endotoxine is een macromolecuul 
dat in de buitenmembraan van gram-negatieve 
bacteriën zit. Het immuunsysteem reageert op de 
LPS als ware het een echte bacterie, maar omdat 
het maar een deel van de bacterie is dat niet kan 
repliceren, is het een zeer veilig model waarin 
een gecontroleerde immuunreactie kan worden 
opgewekt. Na het toedienen van LPS worden de 
proefpersonen kortdurig ziek, met ziektever-
schijnselen zoals verhoogde temperatuur, snellere 
hartslag en rillerigheid. Ook vinden er allerlei ver-

anderingen plaats in het immuunsysteem die in 
de tijd gevolgd kunnen worden door het bepalen 
van specifieke ontstekingsmarkers in de afgeno-
men bloedmonsters.
Met dit model worden verschillende interven-
ties getest die immuunmodulerend werken; of 
die een positief of negatief effect hebben op 
de immuunreactie. “Het mooie aan dit model is 
dat je hiermee niet alleen de eerste maar ook de 
tweede fase van sepsis kunt bestuderen. Als we 
bijvoorbeeld mensen twee keer LPS geven met 
een interval van een week, dan zien we dat over 
een week de respons op een zelfde hoeveelheid 
LPS maar 30 % is dan die van de eerste keer. Er 
treedt dus een soort tolerantie op, die lijkt op het 
onderdrukte immuunsysteem van de tweede fase 
van sepsis. Op die manier kunnen we het model 
niet alleen gebruiken bij het testen van medi-
cijnen die de primaire reactie van het immuun-
systeem beïnvloeden tijdens de LPS-toediening, 
maar kunnen we ook kijken of we, als we mensen 
LPS hebben gegeven, ze dan kunnen behandelen 
met een middel zodat ze bij de tweede keer weer 
een normale potente immuunrespons hebben; 
dat we die tolerante staat kunnen opheffen met 
medicijnen die het immuunsysteem weer verster-
ken. Dat kan leiden tot mogelijke therapieën voor 
immuunparalyse”, legt Matthijs Kox uit.

Veel analyses
Ongeveer de helft van de promoven-
di bij de Intensive Care, zo’n vijftien, 
doen onderzoek naar immuunmodu-
latie. Voor een studie met het huma-
ne endotoxinemie model werven ze 
proefpersonen, screenen ze op hun 
gezondheid en voeren het onderzoek 
uit. Een doorsnee studie vergt onge-
veer dertig proefpersonen, die allen 
een dag op de onderzoekskamer op 
de IC liggen. Ze krijgen een arterie-
lijn en een infuus met LPS en al dan 
niet een te onderzoeken middel. Op 
verschillende tijdstippen worden 
bloedmonsters afgenomen, waarin 
de verschillende biochemische mar-
kers worden bepaald. Dit wordt gro-
tendeels gedaan door researchanalist 
Jelle Gerretsen. “Om de verschillende 
cytokines aan te tonen maken we ge-
bruik van ELISA-kits. Ook zetten we 
kits in met magnetische beads waar-
aan een antilichaam is gekoppeld. 
Die beads hebben een eigen kleurtje 
dat met een uitleesapparaat kan 
worden afgelezen. Op die manier kan 
je multiplexen: meerdere cytokines 

Assistant professor Matthijs 

Kox en researchanalist Jelle 

Gerretsen in de onderzoeks-

kamer op de IC waar drie 

gezonde proefpersonen kun-

nen deelnemen aan studies 

op basis van het humane 

endotoxinemie model.
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tegelijk in hetzelfde monster bepalen. Ook maken 
we sinds kort gebruik van een fl owcytometer 
waarmee je naar eiwitten op de cellen kunt kijken 
en natuurlijk passen we ook qPCR toe om naar 
genexpressie te kijken. Het in vitro celwerk doen 
we overigens op het lab van Algemene Interne 
Geneeskunde omdat we hier geen mogelijkheden 
hebben tot celkweek.”
Per dag kunnen er bijna 500 monsters worden 
gegenereerd. “Per vrijwilliger hebben we on-
geveer tien tijdspunten voor bloedafname. Van 
ieder monster maken we tot wel tien aliquots, 
omdat het voor de bepaling van bepaalde cytoki-

nes beter is dat ze nog nooit zijn gevriesdroogd. 
Met ook nog urine- en plasmamonsters erbij kom 
je zo al snel op 150 monsters per vrijwilliger. De 
onderzoekskamer biedt plek voor drie proefper-
sonen, dus dat levert dan bijna 500 monsters per 
dag”, rekent Jelle Gerretsen voor.

Meer vriesruimte
Met de groei van het aantal promovendi en steeds 
meer studies die in samenwerking met farma-
ceutische bedrijven worden uitgevoerd, is het 
niet verwonderlijk dat er ook meer vriesruimte 
nodig is om al die monsters op te kunnen slaan. 

“Ondanks het gebruik van ruimtebe-
sparende dunne buisjes (micronics) 
in plaats van epjes en een regime 
om monsters na vijf in plaats van 
na tien jaar te vernietigen, heb-
ben we onlangs toch een nieuwe 
-80 °C vriezer moeten aanschaffen. 
Vanwege de ziekenhuisbrede deal 
met Panasonic is dat vanzelfsprekend 
een vriezer van Panasonic geworden. 
Maar daar zijn wij zeer content mee: 
de kwaliteit is prima en we hebben er 
nooit problemen mee. Ze moeten het 
gewoon altijd goed doen, niet in de 
laatste plaats omdat we alles loggen 
in een kwaliteitssysteem. Digitale 
temperatuurregistratie is een must 
in verband met de ruim twintig kli-
nische trials waarin we participeren. 
Maar ook voor ons eigen onderzoek 
is dat belangrijk. Zo’n LPS-studie 
is enorm veel werk; daar ben je 
maandenlang mee bezig. Dus moet je 
alles nauwgezet opslaan en strak mo-
nitoren. Het zijn ook hele kostbare 
studies; die doe je niet zomaar even 
over, zoals bij in vitro werk...”, aldus 
Jelle Gerretsen.

I N F O R M ATI E

Panasonic Biomedical Sales Europe
www.panasonic-healthcare.com/nl/

biomedical

Intensive Care
www.radboudumc.nl

Sepsis, de grote onbekende ziekte
Paus Johannes II overleed aan sepsis, Muhammed Ali, en met hen alleen al in Nederland zo’n 
10.000 mensen per jaar, wereldwijd naar schatting 20 miljoen. Ondanks deze indrukwekkende 
getallen is de aandacht voor sepsis in vergelijking met bijvoorbeeld borst- en longkanker, die 
samen jaarlijks minder sterfgevallen kennen, minimaal. Er bestaat geen sepsisfonds à la KWF 
Kankerbestrijding of het Reumafonds; er is geen patiëntenverenging voor sepsis.
Volgens Matthijs Kox, assistant professor bij de afdeling Intensive Care van het Radboudumc, 
hangt die onbekendheid samen met de relatief korte periode waarin de ziekte zich manifesteert. 
“Sepsis komt nauwelijks op het netvlies te staan: het is heel hevig maar vaak ook kort: binnen 
een paar weken of zelfs binnen enkele dagen na diagnose kan de patiënt al overleden of juist 
opgeknapt zijn. Heel anders dan het doorgaans jarenlange ziekteproces bij kanker dat patiënten 
en hun dierbaren intensief doormaken. Bovendien wordt sepsis nog steeds gezien als een compli-
catie, een ernstige infectie die kan optreden bij zware operaties. Iets wat niet klopt, want ook een 
op het oog onschuldige urineweginfectie kan leiden tot sepsis.”
De onbekendheid van sepsis brengt ook met zich mee dat de mogelijkheden voor onderzoeksfi-
nanciering beperkt zijn. “We moeten het hierbij vooral hebben van farmaceutische bedrijven die 
mede door de nieuwe inzichten op het gebied van sepsis de ontwikkeling van medicijnen hebben 
geïntensiveerd en faseI/II studies bij onderzoeksinstellingen als de onze laten uitvoeren”, aldus 
Matthijs Kox.

De galerij van proefschriften 

bij de afdeling Intensive Care 

zal tussen nu en vier jaar fors 

worden uitgebreid, want op 

dit moment verrichten zo’n 

30 promovendi er onder-

zoek. Ongeveer de helft doet 

onderzoek naar immuunmodu-

latie; anderen werken op het 

gebied van onder andere delier 

(verwardheid), beademing 

(ademhalingsspieren) en kwali-

teitsverbetering.
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Next generation biobanking

Koelkast/ vriezercombinatie
Panasonic combineert in de MPR-715F een 
ruime koelomgeving met een -30 ºC vriezer 
in één apparaat. De farmaceutische koel/
vriescombinatie is voorzien van dubbele 
temperatuurzones, die geregeld worden door 
afzonderlijke koelsystemen. Het ontwerp 
met twee deuren per unit reduceert verlies 
van koude lucht bij het openen. Zo blijft de 
nauwkeurige regeling en superieure tempera-
tuuruniformiteit behouden.

Panasonic Biomedical Sales
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com

Flexibele SPE en liquid handling

De volledige compatibiliteit van de CryoFill 
vulautomaat met het monitoring- en alar-
meringssysteem Xiltrix heeft als voordeel 
dat alle relevante data en alarmeringen 
realtime op afstand kunnen worden uitge-
lezen en opgeslagen. Hierbij is het mogelijk 
vanuit thuis in te loggen. De CryoFill functi-
oneert als een soort van onderstation voor 
Xiltrix en geeft informatie zoals tempera-
turen, stikstofniveaus, vultijden, vulfre-
quentie en alarmmeldingen door. Aan de 
hand van trending kan voortijdig worden 
herkend of er iets met het vat verslechtert.
De CryoFill automatische vulunit is door 
de keuze tussen 4-puntsniveaumeting en 
drukdifferentiaal niveaumeting geschikt 
voor alle bestaande merken en typen 

biologische opslagvaten. Hiermee kunnen 
dus ook bestaande vaten worden opge-
waardeerd. Dat kan tegen relatief lage 
kosten omdat alleen de elektronica hoeft 
te worden vervangen en niet een heel 
biologisch opslagvat.
Via de centrale PLC-besturing voor cryo-
banken kunnen ook andere meldingen via 
XiltriX worden verwerkt, zoals vloeibaar 
stikstofniveau in drukvaten, het inbedrijf 
zijn van drukvaten bij een wisselautomaat, 
zuurstofdetectie in de ruimte en het al of 
niet bediend zijn van noodstoppen.

Cryo Solutions
info@cryosolutions.nl

www.cryosolutions.nl

De GX-271 ASPEC van Gilson is een oplos-
sing voor SPE (solid phase extractie) en 
liquid handling in één, die ook nog eens 
kan worden gecombineerd met HPLC-
injectie. Met behulp van de innovatieve 
mobile racks kan de monstervoorbereiding 
vóór of na SPE worden geautomatiseerd. 
De standaardmaten van de SPE-kolom-
men(1, 3 en 6 ml) kunnen hierbij worden 
gebruikt.
De ‘sealing caps’ geven de mogelijk-
heid om positieve-druk extracties uit te 
voeren, wat meer precieze en robuuste 

resultaten oplevert. Met de optionele GX 
Direct Injection Module kunnen monsters 
na het voorbereiden direct op een HPLC-
systeem worden geïnjecteerd.
Naast de met diverse racks en accessoires 
uit te rusten GX-271 ASPEC zijn in deze 
serie SPE-instrumenten ook de GX-241 
ASPEC (compacte footprint) en GX-274 
ASPEC (high throughput) beschikbaar.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com
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34 MERKERTECHNOLOGIE

Het familiebedrijf Bejo in het Noord-Hollandse Warmenhuizen is één van de 
wereldspelers op het gebied van groentezaden. Die positie dankt het bedrijf onder 
andere aan de focus op innovatie, die zichtbaar is in de omvangrijke laboratoria 
voor onderzoek en kwaliteitscontrole, waar meer dan 150 mensen werken. Ralf 
Hooiveld staat er aan de leiding van een afdeling die de ontwikkelde DNA-
merkers implementeert in robuuste, geautomatiseerde testsystemen.

Ralf Hooiveld, teamleider Implementatie Markertechnologie en Genomics bij Bejo Zaden, gebruikt van een barcode voorziene 96- en 384-wells platen van Greiner Bio-One voor de ver-

regaande automatisering van de DNA-merkertesten op zaad- en plantmonsters.
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Steeds betere groentezaden door 
high-throughput genotypering

W
achten, lang wachten. Dat 
was heel lang de praktijk in de 
zaadindustrie. Niet alleen bij 
het veredelen, maar ook bij de 

kwaliteitscontrole van het geproduceerde zaad. 
Vragen als ‘is de kwaliteit van het zaad goed?’ en 
‘is de partij zuiver?’, kon je alleen maar beant-
woorden door een steekproef uit die partij te 
zaaien en af te wachten tot het gewas voldoende 
volgroeid was. Als je geluk had kon je direct 
in het groeiseizoen van het betreffende gewas 
zaaien, maar soms moest je nog eens maanden 
extra wachten voor de goede zaaiomstandighe-
den zich aandienden.
Voor het familiebedrijf Bejo was die situatie 
lange tijd niet anders. De veredelaar en produ-
cent van groentezaden voor de vollegronds teelt 
was één van de voorlopers die aan die lange 
wachttijden een einde wist te maken door de 
grootschalige ontwikkeling en toepassing van 
merkertechnologie. Mede hierdoor is het bedrijf, 
met hoofdkantoor, laboratoria (het Research 
Centrum en het Zaadtechnologisch Laborato-
rium) en productiehallen net buiten het dorpje 
Warmenhuizen, uitgegroeid tot een mondiale 
top tien speler in dit marktgebied. Inmiddels telt 
Bejo wereldwijd 1.700 medewerkers (waarvan 
een kleine 500 in Warmenhuizen), veredelings-
stations in negen landen en productievelden in 
negentien landen. Het assortiment beslaat zaden 
van 50 verschillende groenten, met in totaal 
1200 variëteiten. Daarvan wordt een groeiend 
aandeel als biologisch groentezaad geleverd, 
inmiddels voor 40 groenten in 150 variëteiten.

Direct zekerheid
De oogst van al die zaden is veelal machinaal en 
komt na een grove, lokale schoning binnen in 
Warmenhuizen. Daar staat in enorme productie-
hallen een uitgebreid machinepark klaar om de 
zaden te drogen, selecteren/scheiden en verpak-
ken. Scheiding kan plaatsvinden op fysische 
eigenschappen als soortelijk gewicht, kleur en 
grootte. Grootte kan relevant zijn omdat grotere 
zaden beter kunnen kiemen dan kleine. Zo kan 
je een partij zaad opwaarderen door, met behulp 
van zeven, verschillende fracties te maken. Hier-
van worden de beste fracties geslecteerd, zodat 
men aan de eisen van de professionele telers kan 
voldoen.
Waar de grootte goed herkenbaar is, zijn andere 
eigenschappen niet aan de buitenkant te zien, 
laat staan dat je zeker weet om welk ras en welke 
variëteit het precies gaat. Die zekerheid wordt 
bij Bejo verkregen aan de hand van identifi ca-
tie op DNA-niveau. Ralf Hooiveld, teamleider 
Implementatie Markertechnologie en Genomics, 
legt uit hoe dat in zijn werk gaat. “De collega’s 
in het pakhuis nemen een monster van iedere 
partij. Met behulp van DNA-merkers kunnen wij 
zien of het om het goede ras gaat en of er geen 
vervuilingen in het monster zitten. Hiervoor 
gebruiken we een set van DNA-merkers, die 
dusdanig informatief zijn,dat wij zeker weten dat 
het om dat bepaalde ras of die ouderlijn gaat. 
Met deze DNA-merkers kunnen al onze koolras-
sen, en dat zijn er nogal wat, van elkaar worden 
onderscheiden. Die merkers zijn doorgaans 
snips, spreektaal voor SNP’s (‘single nucleotide ➞

polymorphisms’), variaties in het 
DNA van een enkele nucleotide. De 
meeste van die merkers hebben we 
binnen onze eigen research ontwik-
keld, in samenwerking met één van 
onze partnerbedrijven, GeneTwis-
ter in Wageningen. Dat bedrijf 
ondersteunt ons, zodat wij in staat 
zijn om de relevante informatie uit 

laat staan dat je zeker weet om welk ras en welke 

Daglengtegevoeligheid
Bij de ui is daglengtegevoeligheid een be-
langrijke eigenschap voor de veredelaars. In 
Nederland hebben we in de zomer, het groei-
seizoen van de ui, een redelijk lange dag. In 
de uienwereld heet dat zelfs een zeer lange 
dag. In de tropen is het daarentegen altijd een 
korte dag. Als je hier een tropenui zaait, dan 
krijgt die ui al heel snel een trigger om over te 
gaan tot bolvorming, terwijl die dan helemaal 
nog niet is gegroeid. Andersom, als je een zeer 
lange dag ui in de tropen zaait, krijgt die nooit 
de benodigde daglengte, en dus ook nooit die 
trigger om die bol te vormen.
Die eigenschappen zijn niet alleen belangrijk 
voor de veredeling, maar ook voor de kwali-
teitscontrole. Als er onverhoopt een vermen-
ging heeft plaatsgevonden, kan je dat niet 
zien aan het zaad. Met specifieke merkers 
voor die eigenschap kan je haarfijn een even-
tuele vermenging aantonen.
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de sequencingdata van de genomen van onze 
gewassen te extraheren.”

Automatiseren
Het werk is hierbij voor Ralf Hooiveld en zijn 
team van zes analisten zeker niet beperkt tot het 
operationele: het zo goed mogelijk uitvoeren van 
de testen volgens de vastgestelde gerobotiseerde 
protocollen, die ruwweg zijn opgebouwd uit 
DNA-extractie en PCR met verschillende merkers. 
“De uitdaging zit hem vooral in de automatise-
ring en procesoptimalisatie. We krijgen steeds 
meer monsters te verwerken en dat wil je in prin-
cipe met hetzelfde aantal mensen blijven doen. 
Door de inzet van robots en een slim gebruik van 
de microtiterplaten lukt ons dat goed. We ge-

bruiken hierbij 96-en 384-wells microtiterplaten 
van Greiner Bio-One. Bijzonder is dat Greiner al 
die platen uitrust met een door ons zelf gegene-
reerde barcode. Zodra een robot de plaat scant 
weet die precies wat er in de welletjes zit en wat 
er moet gebeuren, omdat we dat in ons LIMS 
hebben ingevoerd. Op die manier kunnen we 
datzelfde LIMS ook gebruiken om via ‘track and 
trace’ de plaat te volgen en kunnen we te allen 
tijde terugzoeken wat er is gebeurd.”

Ondersteunen van veredelen
Waar de communicatie met kwaliteitscontrole 
nog vrij overzichtelijk is (één locatie –een gebouw 
aan de overkant aan de weg– en eenduidige 
rapportage over vooral identiteit en onzuiverhe-

den), ligt dat voor de andere interne 
klanten, de researchafdelingen en 
veredelingsstations, een stuk inge-
wikkelder. “Neem alleen al de negen 
veredelingsstations, die verspreid 
over de hele wereld zijn gevestigd. 
Die maken ook gebruik van de 
Greiner platen. Het is daarbij de be-
doeling dat ze de platen zelf vullen 
met de te analyseren monsters en 
daarbij in een softwaretool aange-
ven wat er waar in een plaat zit, en 
welke testen er op moeten worden 
uitgevoerd. Het is een hele toer om 
er voor te zorgen dat iedereen dat 
op dezelfde manier doet. Want dat 
willen we. Immers automatiseren 
begint bij standaardiseren, waarmee 
je trouwens ook nog eens veel fou-
ten kan voorkomen. Extra uitdagend 
hierbij is dat er veel dynamiek in de 
veredeling zit. Dan komt er weer 
een nieuwe veredelaar, worden er 
nieuwe testen ontwikkeld, of komen 
er nieuwe merkers bij”, vertelt Ralf 
Hooiveld bevlogen.
Ook voor de rapportage van de 
analyseresultaten is maatwerk voor 
de verschillende soorten interne 
klanten ontwikkeld. “Bij onder-
zoekers kan je rapporteren dat die 
merker zus scoort en een andere 
merker zo, maar voor de collega’s 
die werken in een veredelingsstation 

Onderzoekers vullen de platen zelf met de te analyseren monsters en geven daarbij in een softwaretool aan wat er waar in 

een plaat zit, en welke testen er op moeten worden uitgevoerd.

“De dynamiek binnen de 
veredeling brengt grote 
uitdagingen in
automatisering en
procesoptimalisatie.”

In de enorme productiehal-

len bij Bejo in Warmenhui-

zen worden zaden van meer 

dan 50 groentegewassen 

zaden, met in totaal 1200 

variëteiten, machinaal 

verwerkt en verpakt.
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moet je zorgen voor een eenduidige interpretatie 
van de resultaten. Bijvoorbeeld dat een bepaalde 
eigenschap waarop is veredeld wel of niet in het 
genotype is terug te vinden. Dezelfde benade-
ring hanteren we richting kwaliteitscontrole: de 
identiteit klopt en het monster is zuiver, daarmee 
kunnen ze uit de voeten. Voor ons is het geen 
doen om al die interpretaties handmatig uit te 
voeren, dus daarvoor proberen we zo veel als het 
kan in de software regels te programmeren. Iets 
wat door de breedte in ons assortiment en de 
grote verscheidenheid aan eigenschappen toch 
vrij complex is, vooral omdat het ook nog eens 
een dynamische dataset is. Elke week verandert 
er wel iets!”

Resistentie
Een belangrijke driver voor veredeling is de 
resistentie tegen plantenziektes. Een driver die 
vanwege het groeiende assortiment aan biologi-
sche producten bij Bejo alleen maar belangrijker 
wordt: chemische bestrijding is bij deze produc-
ten immers niet aan de orde. Daarbij moet je 
beseffen dat je je voor de hele wereld niet kunt 
focussen op één ras van een bepaalde groente. 
Factoren als klimaat, bodemtype en ligging zijn 
bepalend voor de groei van het gewas, de aan-
wezigheid van ziekteverwekkers en hun impact 
op het gewas. Preizaad dat het hier goed doet, 
kan bijvoorbeeld in Zuid-Europa veel minder 
succesvol zijn.
Het klassieke veredelen, waarbij je een schimmel 
of bacterie over een populatie haalt, en met de 
overleverende verder gaat, wordt vandaag de 

dag ondersteund met merkertesten. Met die tes-
ten kan in het genoom van de plant worden be-
paald of de betreffende resistentie aanwezig is. 
Die testen zijn des te waardevoller omdat je hier-
mee ook resistenties kunt stapelen, door groente 
te gaan veredelen op basis van resistentie tegen 
bijvoorbeeld drie verschillende ziekteverwekkers. 
Iets wat met de klassieke benadering bijna niet 
te doen is, omdat je geen eenduidige relatie kunt 
leggen tussen ziekteverwekker en effect. Met 
drie selectieve merkertesten voor de betreffende 
ziekteverwekkers kan je haarfijn de populatie 
analyseren en met de winnaars verdergaan.
Eigenschappen die van belang zijn voor productie 
zijn bloeitijdstip en fertiliteit/steriliteit. “Veel 
van het zaad dat we produceren is hybride zaad, 
waarbij je twee ouderlijnen met elkaar kruist. 
Zaak is dan wel dan wel dat beide lijnen op 
hetzelfde tijdstip bloeien. Daarbij komt dat we de 
meeste hybrides produceren door een vrouwe-
lijke plant te gebruiken, die geen stuifmeel pro-
duceert. Anders heb je kans op zelfbestuiving , 
en krijg je inteelt. Die eigenschappen kunnen we 
ook met specifieke merkers aantonen, en als dat 
allemaal klopt, kunnen de bijen van Bejo effectief 
hun werk doen”, legt Ralf Hooiveld uit. 

Ambitie
Kwantitatieve eigenschappen als opbrengst en 
gewicht zijn een grotere uitdaging “Je komt dan 
in het domein van het fenotyperen van planten, 
waarbij je heel veel parameters moet meten en 
er statistiek op moet bedrijven om er achter te 
komen hoe het precies in elkaar zit. En dan heb 

je ook weer te maken met verschil-
lende groeiomgevingen, locaties, 
tijdstippen; dat zit heel ingewikkeld 
in elkaar. En er zullen zeker ook veel 
genen bij betrokken zijn. Als je dan 
een bepaalde eigenschap in wilt 
kruisen en je moet van verschillende 
chromosomen verschillende stukken 
DNA volgen, is dat een hele uitda-
ging. Maar in de toekomst zullen 
we daar zeker stappen in zetten. In-
novatie gaat bij ons vaak heel gelei-
delijk. Door terug te kijken zie je pas 
wat er bereikt is. Tegelijkertijd besef 
je dat je nooit op je lauweren kunt 
gaan rusten. Nieuwe ziektes kunnen 
ieder moment opduiken, er vinden 
onzichtbaar allerlei wapenwedlopen 
plaats tussen pathogenen en plan-
ten, waarbij de ene keer de plant in 
het voordeel is, en de andere keer 
het pathogeen wint. Dat kan alle 
kanten op gaan. Één ding is wel 
zeker: over tien jaar zijn er andere 
ziektes belangrijk dan nu...”

I N F O R M ATI E

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Bejo
www.bejo.nl

Zowel de 96- als de 384-wells platen worden tijdens de productie door Greiner Bio-One geautomatiseerd voorzien van een door Bejo gevraagde barcodesequentie.
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Panasonic MDF-DU900V VIP 
-86ºC vriezer combineert
maximale opslag capaciteit op
een minimaal oppervlak met
toonaangevende koelprestaties
en betrouwbaarheid. Een
optimale oplossing voor lange
termijn opslag.

www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

Maximale opslag capaciteit
Het gebruik van ruimtebesparende
gepatenteerde VIP PLUS panelen zorgt 
voor een capaciteit van maximaal 616
doosjes op een oppervlak van slechts 1m2.

Intelligente beveiliging
Een kleuren LCD touch panel biedt
volledige controle voor de gebruiker, zelfs
met handschoenen aan. Terwijl de USB-
poort het overbrengen van gegevens naar
een PC eenvoudig en handig maakt.

Verbeterd gebruiksgemak
De nieuwe EZLatch deur greep op de 
MDF-DU900V maakt de toegang nog
gemakkelijker. Ontworpen voor het openen
met een minimale inspanning en uitgebreid
getest om duurzaamheid te garanderen.

 

 

 

Maximale opslag, minimaal oppervlak

Model: MDF-DU900V-PE  845L

MDF-DU900V Freezers zijn gecertificeerd als een klasse IIa
Medische Hulpmiddelen (93/42 / EEG en 2007/47 / EG) voor
medische doeleinden voor het opslaan van cellen, weefsels,
organen en embryo's.

Nieuw

adv MDF-D900V_V4.qxp_adv220x260mm  14-12-16  15:40  Pagina 1
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Vriesdroogproces in beeld

Isolatie van biomoleculen

Bij vriesdrogen heeft elk type monster op-
timale procesparameters om effi ciënter tot 
een beter eindproduct te komen. Bij nieuwe 
monsters/producten moet daarom zorg-
vuldig het samenspel tussen temperatuur, 
vacuüm en tijd worden geoptimaliseerd. 
Voor deze optimalisering van vriesdroog-
processen biedt de gespecialiseerde fabri-
kant Christ unieke hardware oplossingen en 
geavanceerde software mogelijkheden.
De nieuwste ontwikkeling is de LyoCam, 
een camerasysteem waarmee het vries-
droogproces visueel kan worden gevolgd. 
De beelden kunnen direct worden bekeken 
of worden opgeslagen om later te analy-
seren. De beelden krijgen een tijd-label, 

waarmee de LPCplus software de beelden 
kan koppelen aan de andere procespara-
meters en de activiteitenlijst. Zo wordt 
een compleet en helder beeld verkregen 
van het procesverloop - in cijfers, tekst 
en beeld - en kan sneller worden toege-
werkt naar de optimale condities. Met de 
LPCplus software kunnen tot vier camera’s 
worden aangesloten.
De camera is voorzien van LED-verlichting 
om het energieverbruik en warmteont-
wikkeling te reduceren. De LyoCam is 
geschikt voor Christ vriesdrogers die zijn 
voorzien van het LSCplus besturingssys-
teem, dat geoptimaliseerd is voor pilot en 
productie vriesdrogers. 

De Extractman is een platform 
voor de isolatie van biomoleculen, 
zoals eiwitten. Deze innovatie stelt 
onderzoekers in staat ook zwakke 
eiwit-eiwit interacties zichtbaar te 
maken, wat bij veel bestaande me-
thoden voor eiwitisolatie een stuk 
lastiger is. Hierdoor is Extractman 
bij uitstek geschikt voor onderzoek 
naar onder andere nieuwe drug 
targets, signaaltransductie me-
chanismen en post-translationele 
modifi caties. De Extractman is ge-
schikt voor onder andere immuun-
precipitatie, co-immuunprecipi-
tatie en andere magnetic bead 
gebaseerde eiwitisolaties.
Het isoleren van eiwitten gaat 
met de Extractman veel sneller 
dan met traditionele tube-based 
methoden. Zo is het mogelijk 
om binnen 30 seconden 
vier monsters naast 
elkaar te 

isoleren. Deze snelheid heeft veel 
voordelen: de monsters worden niet 
blootgesteld aan de afschuifkrachten 
van herhaaldelijk op en neer pipet-
teren, maar de monsters hoeven ook 
minder tijd door te brengen in sterke 
wasbuffers die de subtiele interacties 
juist zouden kunnen verstoren.
Extractman is een open platform en 
kan met veel commercieel ver-
krijgbare magnetic beads gebruikt 
worden, zodat het eenvoudig is 
om bestaande protocollen aan te 
passen.

Deeltjesanalyzer
De Camsizer X2 deeltjesanalyzer van Retsch heeft ten opzichte van 
de Camsizer XT een groter dynamisch meetbereik, namelijk van 
0,8 µm tot 8 mm. De analyzer is gebaseerd op het gepatenteerde 
tweecamerasysteem, waarbij twee camera’s met een verschillend 
oplossend vermogen tegelijkertijd werken en zo metingen in een 
groot dynamisch 
bereik van deeltjes-
groottes mogelijk 
maken. Dit principe 
is in de Camsizer X2 
gerealiseerd in de 
vorm van een nieuw 
optisch concept, 
waarbij twee licht-
bronnen met ver-
schillende golfl engtes 
en een innovatief 
lichtpad beelden mo-
gelijk maken met meer scherpte-diepte en een twee keer zo groot 
systeemoplossend vermogen als bij de XT. Daar komt ook nog een 
drie keer zo hoge pixelresolutie bij en een hogere beeldfrequentie, 
waardoor het aantal gedetecteerde deeltjes enorm toeneemt.
Toepassingen voor het meten van groottes en vormen zijn onder 
andere bij metaalpoeders, farmaceutische producten, chemica-
liën, voedsel en constructiematerialen. Door de hogere resolutie 
kunnen ook lengte en diameters van dunne vezels betrouwbaar 
worden geanalyseerd.

Verder-Scientific
benelux@verder-scientifi c.com

www.verder-scientifi c.com

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Gilson International
www.gilson.com/extractman

sales-nl@gilson.com
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Synapse telt zijn zegeningen
met allereerste lab in een kerk

Eind vorig jaar heeft het Maastrichtse onderzoeksbedrijf Synapse de labora-
toria voor productie en contractonderzoek ondergebracht in een wel zeer 
bijzondere locatie: de al bijna 30 jaar leeg staande Sint Lambertuskerk in 
diezelfde plaats. De enorme ruimte biedt naast een unieke sfeer ook 
plek voor uitbreiding van de laboratoria, die het snelgroeiende 
bedrijf de komende jaren wil realiseren.

D
e verleiding moet voor Bas de Laat wel 
heel erg groot zijn geweest om niet 
eventjes thuis op bed te gaan liggen. 
Amper twee uur nadat zijn vliegtuig uit 

New York is geland op Schiphol zit hij vrijdag-
middag drie uur, wat bleekjes door de jetlag, 
in de Sint Lambertuskerk bij een interview met 
LabVision. De net buiten het centrum liggende 
kerk is echter niet alleen de nieuwe plek voor de 
productie- en contractonderzoekslaboratoria van 
Synapse –het bedrijf waar hij sinds 2009 leiding 
aan geeft– , maar is voor een deel ook nog eens 
als woonhuis voor zijn gezin ingericht. Een woon-
gedeelte dat door een meer dan tien meter hoge 
muur ter hoogte van het voormalige altaar in het 
middenschip aan het oog van medewerkers en 
bezoekers van het bedrijf wordt onttrokken.
Een kerk als laboratorium zou je als de per-
fecte marketingstunt kunnen kwalifi ceren, een 
uniek visitekaartje. Maar dat is absoluut niet zo 
gepland, blijkt uit de woorden van Bas de Laat. 

“Omdat de ruimte in het BioPartner Center aan 
de Oxfordlaan, waar nu alleen nog de research 
zit, begon te knellen zijn we op zoek gegaan naar 
een plek met veel vierkante meters op de begane 
grond. Dit omdat we een uitbreiding van onze 
productie voorzien, waarbij we bulkladingen aan 
bloed gaan verwerken, iets wat niet op een ver-
dieping kan plaatsvinden. We hadden een mooie 
plek gevonden aan de Maas, maar na een half 
jaar overleg en plannen maken bleek dat toch 
niet mogelijk te zijn. Verder zoeken leverde als 
enige plek in Maastricht met voldoende vloerop-
pervlak op de begane grond (ruim 2.000 m2) de 
Sint Lambertuskerk, waar we nu zitten. Die kerk 
stond al sinds 1986 leeg en was sinds drie jaar 
weer in de verkoop. De gemeente Maastricht 
en het Bisdom waren meteen enthousiast voor 
onze plannen, waarop we direct aan de slag zijn 
gegaan. Dat heeft geresulteerd in een multifunc-
tionele ruimte met, naast de laboratoria en ons 
woonhuis, ook nog een grote bijeenkomstruimte 

in het middenschip, die we voor 
allerlei evenementen verhuren of 
tegen kostprijs ter beschikking stel-
len aan goede doelen organisaties. 
Dat soort dingen willen we ook 
graag laten doorgaan, al merk ik nu 
al dat er vanwege de groei van ons 
bedrijf wat druk op die ruimte komt 
te staan”, vertelt hij bevlogen.

Bevlogen
Bevlogenheid vormt de rode draad 
door de historie van Synapse, dat in 
1999 werd opgericht door professor 
Coen Hemker, die bij de universiteit 
met pensioen moest, maar helemaal 
niet wilde stoppen met werken. Hij 
had ook nog een missie te gaan met 
de door hem in 1987 uitgevonden 
test voor trombinegeneratie. Daar-
mee was hij zijn tijd ver vooruit, en 
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het heeft nog heel veel onderzoeks- 
en testwerk gekost voordat de test, 
in 2006, offi cieel werd goedgekeurd 
voor gebruik in onderzoekslabora-
toria en vanaf 2009 daarvoor mocht 
worden verkocht. In april 2017, zo is 
de verwachting, komt de CE-gemar-
keerde klinische test op de markt en 
mag hij dus ook in de kliniek worden 
toegepast. Missie geslaagd voor 
Coen Hemker, die –inmiddels 84 jaar 

oud– nog steeds drie tot vier dagen per week 
voor Synapse werkt.
In de periode van dertig jaar tussen uitvinding en 
commerciële klinische test zijn de voordelen van 
de test inmiddels breed geaccepteerd. Trombine, 
het centrale enzym in de stollingscascade, wordt 
tijdens de bloedstolling in grote hoeveelheden 
gevormd. Het activeert diverse stollingsfactoren 
die er op hun beurt weer voor zorgen dat er nog 
meer trombine gevormd kan worden, zodat de 
stolling snel verloopt en de beschadiging van een 

bloedvat effectief wordt gedicht. Tegelijkertijd 
remt trombine ook zijn eigen vorming om ervoor 
te zorgen dat de stolselvorming alleen ter plaatse 
van de wond optreedt en niet doorgaat. Met 
de trombinegeneratietest kan de vorming van 
trombine in plasma nauwkeurig worden gevolgd 
en gekwantifi ceerd. Dat gaat veel beter dan bij 
klassieke stollingstests, die niet of nauwelijks 
gevoelig zijn voor kleine variaties in stollings-
factoren en verhoogde stolbaarheid. De trombi-
negeneratiebepaling is daardoor geschikt voor 

Erik de Smedt, hoofd productie bij Synapse, bij de twee door Salm en Kipp geleverde Sigma 8K centrifuges die worden gebruikt bij het isoleren van stollingseiwitten uit bloed.

➞
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het opsporen van zowel een bloedingsneiging als 
een verhoogde stolbaarheid, alsmede voor het 
monitoren van antistollings- en stollingsbevorde-
rende factoren.

Point-of-care
De verkoop van de test voor trombinegeneratie 
gebeurt door de Franse wereldmarktleider op het 
gebied van bloedtesten, Diagnostica Stago, dat 
in 2009 Synapse heeft overgenomen. Sindsdien 
is Synapse explosief gegroeid, van zes mensen in 
2009 naar bijna 40 vandaag de dag, waarvan bij-
na de helft PhD-studenten. Die onderzoekspoot 
is mede zo groot omdat de huidige eigenaar 
altijd het credo heeft beleden dat alle gemaakte 
winst terug in Synapse moet worden geïnves-
teerd voor met name onderzoek en productont-
wikkeling. “Zo hebben we onlangs een proto-
type van een point-of-care test voor trombine 
ontwikkeld, waarmee je met één vingerprikje het 

algemene tromboserisico kunt bepalen. Je kunt 
je telefoon aansluiten op dat apparaatje en dan 
zie op je telefoon het trombinegehalte of een 
kleurcode, bijvoorbeeld rood als het gehalte te 
hoog is en er verhoogde kans is op trombose. Die 
data kan je dan via een interface naar de huisarts 
sturen, waarop hij dan bijvoorbeeld de medica-
tie kan aanpassen. Ons moederbedrijf zal deze 
test verder ontwikkelen en commercialiseren; 
ons werk houdt daar op. Onze bijdrage zat hem 
ook in de ontwikkeling van een test op volbloed. 
Aanvankelijk moest alles nog worden afgedraaid, 
kon je alleen maar trombinegeneratie doen in 
plasma. Maar dat kan natuurlijk niet in een thuis-
situatie!”, lacht Bas de Laat.

Voorspellen en verfi jnen
Binnenkort start Synapse met een studie onder 
30.000 patiënten om uit te zoeken of er ook een 
voorspellende waarde aan de trombinegeneratie 

Ook dit Elga waterzuiveringssysteem en een daaraan gekoppelde Miele vaatwasser hebben 

een plek gekregen in het nieuwe productielab van Synapse in de Sint Lambertuskerk.

Bas de Laat, sinds 2009 CEO van Synapse, is aardig op weg 

om het credo van zijn leermeester prof. Flip de Groot te 

verwezenlijken: ‘kies een eiwit, en wordt beroemd!’
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en andere testen kan worden gehangen. “Van al 
die mensen is tien jaar geleden bloed afgenomen 
en die zijn vervolgens gedurende tien jaar ge-
volgd, zodat we precies weten wat ze aan ziektes 
hebben gehad die voor ons relevant zijn, zoals 
myocardinfarct en diepveneuze trombose. Die 
beginmonsters gaan we met een heel scala aan 
testen doormeten op alle stollingsfactoren. Ons 
idee hierbij is: één test is geen test. Dus we gaan 
algoritmes maken waarin we al die testgegevens 
en patiëntendata verwerken. Aan de hand van 
computational biology onderzoeken we of een 
combinatie van die testen een voorspellende 
waarde heeft en hoe groot die is, en of dat voor 
ziekenhuizen een besparing oplevert als ze die 
testen preventief gaan inzetten. Over twee jaar 
hoop ik daar meer over te kunnen vertellen”, 
aldus Bas de Laat.
Synapse is ook bezig met het ontwikkelen van 
tests die specifi ek zijn voor een ziekte. “Er zijn 
heel veel trombinegeneraties naast de algehele 
trombinegeneratie, waarbij je een grotere kans 
hebt op trombose. Stel dat je een auto-immuun-
ziekte hebt, dan weten wij al hoe we die test 
kunnen moduleren, zodat je bij die ziekte kan 
voorspellen wie trombose krijgt, en wie niet. Zo 
hebben we voor het antifosfolipidensyndroom, 
waar in Nederland enkele honderden mensen aan 
lijden, een test op trombinegeneratie ontwikkeld 
waarbij we denken dat we 95% van de trombose-
gevallen kunnen detecteren en voorspellen.”

GLP-gecertifi ceerde kerk
Als ‘bijvangst’ van al dat onderzoek naar 

trombine en stollingsfactoren is Synapse ook 
zeer bedreven in het isoleren van deze eiwitten 
uit bloed. Dit doet het bedrijf niet alleen voor 
eigen gebruik, maar ook voor derden, met name 
farmaceutische bedrijven. De verkoop van deze 
producten, die naast de licentie-inkomsten van 
de ontwikkelde testen zorgt voor het grootste 
deel van de omzet, kan de komende tijd wel eens 
een enorme vlucht nemen. Erik de Smedt, hoofd 
productie bij Synapse, verwerkt met zijn team 
momenteel zo’n 800 liter runderbloed per jaar in 
het nieuwe productielab in de kerk. “Daarvoor 
gebruiken we twee door Salm en Kipp geleverde 
Sigma 8K centrifuges, waarmee we per centri-
fuge in één keer negen liter kunnen afdraaien, 
in zes potten van 1,5 liter. In een typische batch 
draaien we er 80 liter bloed doorheen, waarvan 
we na precipitatie uiteindelijk 200 ml met ruw 
materiaal overhouden. Dat wordt ingevroren bij 
-80 °C en dan zijn we er weken, zo niet maanden 
mee bezig om het mengsel verder op te zuiveren 
over kolommen. Dat zijn absoluut geen standaard 
scheidingen, die we dankzij jarenlang ontwik-
kelwerk denk ik als enige in Nederland onder de 
knie hebben.”
Waar de twee centrifuges zijn meeverhuisd 
vanuit de Oxfordlaan heeft Synapse bij Salm en 
Kipp wel een nieuw Elga (Veolia) waterzuive-
ringssysteem en een daaraan gekoppelde Miele 
vaatwasser besteld. “Die voldoen uitstekend op 
de onderzoekslocatie, zodat we er niet lang over 
hoefden na te denken om ook voor productie 
deze apparatuur aan te schaffen. En er zit nog 
wel meer in het verschiet, zeker op het gebied 

van de centrifuges, want we merken 
dat de vraag naar onze producten 
groeit zonder dat we daar noe-
menswaardig reclame voor hebben 
gemaakt. In de nieuwe structuur, 
waarbij vanuit hier Synapse BV 
opereert en bij de universiteit het 
Synapse onderzoeksinstituut is ge-
vestigd, gaan we actiever de markt 
exploreren en bewerken. Ook willen 
we de stap zetten naar het zuiveren 
van humaan bloed, zodat we ook 
humane factoren kunnen verkopen. 
We zijn al ISO-gecertifi ceerd, maar 
hebben ook GLP-certifi cering in de 
planning staan voor het contract-
onderzoek waarvoor we heel veel 
aanvragen binnenkrijgen. En ja, het 
is natuurlijk ook altijd leuk om te 
kunnen melden dat je de eerste GLP-
gecertifi ceerde kerk bent!”

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Synapse
www.thrombin.nl

Ambassadeur van trombose
Er gaan evenveel mensen dood aan trombose als aan kanker. Alleen wordt 
er over trombose veel minder gepraat en gaat er veel minder onderzoeks-
geld naar toe. Bas de Laat probeert hier verandering in te brengen door 
onderzoek te doen in spraakmakende settings. Zo is hij al drie keer met 
een onderzoeksteam de Mont Blanc op geweest om daar aan te tonen 
dat je onder zuurstofarme(re) omstandigheden hogere protrombotische 
waarden in je bloed krijgt. Inmiddels zijn er contacten met Chinese uni-
versiteiten om dergelijk onderzoek ook in Tibet te doen, en ook te kijken 
hoe de mensen daar zich wat dat betreft hebben aangepast aan de zuur-
stofarme omstandigheden. Ook is hij in onderhandeling met vliegmaat-

schappijen om metingen bij mensen in vliegtuigen te doen, maar die zijn 
–begrijpelijk misschien– wat huiverig om daar aan mee te werken.
Bij 100 wielrenners die deelnamen aan de Amstel Gold Race is onderzocht 
wat er verandert tijdens de race. “We weten dat mensen na een inspan-
ning soms een myocardinfarct en hartstilstand krijgen. En dat is niet al-
leen maar door geleidingsstoornissen, maar ook door arteriosclerose en 
dan kan die beweging net de prikkel zijn waardoor je een myocardinfarct 
krijgt. Je kunt dat onderzoeken bij proefpersonen op een hometrainer, 
maar met die wielrenners zet je trombose toch wat beter op de kaart”, 
aldus Bas de Laat.
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Goed gezuiverd water is bepalend voor
succesvolle toepassing van ionchromatografie

De populariteit van ionchromatografie neemt hand over hand toe toe. Steeds 
vaker en voor verschillende applicaties worden methodes ontwikkeld die 
korter dan vijf minuten duren en geschikt zijn voor monsters die kleiner zijn 
dan een microliter. Om ook dergelijke methodes reproduceerbaar en 
betrouwbaar te houden speelt zuiver water een steeds grotere rol.

I
onchromatografie is een vorm van vloeistofchromatografie 
waarbij gebruik gemaakt wordt van op ionuitwisseling 
gebaseerde stationaire fases. Op deze manier kunnen mole-
culaire en atomaire ionen op een kwalitatieve en kwantita-

tieve manier geanalyseerd worden. Vooral sporenanalyse van 
anionen is interessant, omdat er weinig alternatieve methodes 
bekend zijn. Met niet veel meer monstervoorbereiding dan 
een concentratiestap kunnen ionen gedetecteerd worden tot 
ng/l concentraties.

Watergebruik bij ionchromatografie
Om vertrouwen te krijgen in de data, ook bij hele lage con-
centraties, is het belangrijk om een betrouwbaar chromato-
grafiesysteem te gebruiken met reagentia en water van hoge 
kwaliteit. Water wordt tijdens alle aspecten van ionchro-
matografie en in sommige methodes zelfs als enig reagens 
gebruikt. De gehele methode is afhankelijk van water: het 
voorbereiden van de monsters, de blanco’s en standaarden, 
maar ook de loopvloeistof en het spoelen van het systeem. 
Allen zijn gebaat bij de hoogste waterzuiverheid.

Soorten onzuiverheden in water
De unieke eigenschap van water om vrijwel alle chemische 
verbindingen tot op zekere hoogte op te lossen zorgt voor 
een grote verscheidenheid aan mogelijke onzuiverheden. 
Daarnaast ondersteunt water vrijwel elke vorm van leven, 
wat kan leiden tot verdere verontreiniging. In tabel 1 zijn de 
verschillende categorieën verontreinigingen te vinden met 
hun mogelijke oorsprong.

Effecten van onzuiver water
Met een gevoelige techniek als ionchromatografie zijn de ef-
fecten van onzuiver water goed te merken in de experimentele 
resultaten. De effecten zijn tweeledig; een korte termijn effect 

op de gevoeligheid en nauwkeurigheid van de analyse en een 
lange termijn effect op de betrouwbaarheid van het systeem.
Het is logisch dat ionische vervuiling in het water het grootste 
korte termijn effect heeft. Ze resulteren in hoge blanco’s, hoge 
achtergrond en chemische interactie wat samen kan zorgen 
voor slechte resultaten en een lage gevoeligheid. Bovendien 
kan de ionische vervuiling schommelen, waar ook de reprodu-
ceerbaarheid onder te lijden heeft. In figuur 1 is een voorbeeld 
te vinden van de korte termijn effecten van waterkwaliteit op 
een ionchromatogram.
Op de lange termijn zijn de effecten van organische vervuiling, 
vaste deeltje en microben het meest relevant. Deze vervuilin-
gen kunnen de chromatografische media vervuilen en bedek-
ken oppervlaktes van het chromatografiesysteem. Naast het 
verkorten van de levensduur van het chromatografiesysteem, 
kan dit type vervuilingen zich uiten in bijvoorbeeld verschui-
vende basislijnen, onbekende pieken en hoge ruis.

Soort verontreiniging Voorbeelden en oorsprong

Ionen Calcium en magnesium opgelost uit gesteente. IJzer 
uit mineralen en pijpleidingen. Fosfaten uit schoon-
maakmiddelen. Nitraten uit meststoffen. Silicaten uit 
zand.

Opgeloste organische stof Pesticiden en herbiciden. Plantenresten en dierlijke 
overblijfselen. Weekmakers uit kunststof in het 
leidingwerk.

Vaste deeltjes Slib, leidingwerk deeltjes, colloïden.

Microben Bacteriën, virussen en schimmels uit de omgeving. 

Opgeloste gassen Zuurstof en koolstofdioxide.

Tabel 1: Soorten verontreiniging in water en mogelijke oorsprong.
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Typische vereisten aan waterkwaliteit
Voor eenvoudige isocratische ionchromatografie applicaties 
kan algemeen laboratoriumwater (ASTM type II) voldoende 
zijn. Zelfs een eenvoudige methode heeft echter al voordeel 
bij ultrazuiver water (ASTM type I). Voor complexe methodes 
en sporen- of ultrasporen ionchromatografie is het essentieel 
om zeer zuiver water te gebruiken. In tabel 2 zijn de eisen 
aan de waterkwaliteit voor gebruik met ionchromatografie te 
vinden.

Zuiveringstechnieken
Om water te zuiveren worden verschillende technieken inge-
zet. Om ultrapuur water te produceren worden deze zuive-
ringstechnieken gecombineerd in twee stappen. De primaire 
zuivering omvat technieken als filtratie, actieve koolstof, om-
gekeerde osmose en ionenwisselaars of elektrodeïonisatie. Dit 
water wordt in een reservoir opgeslagen en voldoet meestal 
aan de eisen voor type 2 algemeen demiwater. Destillatie 
werd vroeger ook veel toegepast, maar biedt geen voordelen 
meer ten opzichte van moderne waterzuiveringstechnieken.
De secundaire zuivering wordt ook wel ‘polishing’ genoemd 
waarbij technieken als UV sterilisatie, UV foto-oxidatie, 
micro- of ultrafiltratie en specifieke ionenwisselaars toepast 

worden. Ultrapuur water is zo zuiver dat het 
niet op te slaan is zonder kwaliteitsverlies en 
altijd vers geproduceerd dient te worden.

Conclusie
Voor ionchromatografie, zeker op hele lage 
concentraties, hebben alle soorten vervuilin-
gen een significant effect op de kwaliteit van 
de geproduceerde data. Een type 1 ultrapuur 
watersysteem is essentieel om de zuiverheid 
van het water te kunnen garanderen. Water 
dat geschikt is voor IC applicaties kan alleen 
geproduceerd worden met een combinatie van 
zuiveringstechnieken. 

Bij het kiezen van een labwatersysteem voor 
analytische doeleinden is het belangrijk om 
een systeem te overwegen dat verschillende 
technieken combineert en dat de waterkwaliteit 
in real-time monitort. Alleen met een ultrapuur systeem kan 
er volledig vertrouwd worden op de resultaten.

I N F O R M ATI E

Veolia Water Solutions & Technologies
www.veoliawaterst.nl

Dit is een bewerking van het artikel: ‘Importance of pure wa-

ter in modern ion chromatography’ door Paul Whitehead, PhD, 

Chem, FRSC, Laboratory Manager, ELGA R&D Facility. Auteur 

van het Nederlandstalige artikel is Paul Spel, sales engineer 

Elga Labwater bij Veolia Water Technologies.
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ren- of ultrasporen 

ionchromatografie 

is het essentieel om 

zeer zuiver water te 

gebruiken. 
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Onzuiverheid Eenvoudige IC applicatie Sporen IC applicatie

Ionen Lage ppb (µg/l) Lage ppt (ng/l)

Organisch < 200 ppb < 10 ppb

Bacteriën < 10 KVE/ml < 1 KVE/ml

Deeltjes Gefilterd op 0,2 µm Gefilterd op 0,2 µm

Gassen Volledig ontgast Volledig ontgast

Tabel 2: Waterkwaliteitseisen voor gebruik met ionchromatografie. 

Figuur 1: Ionische vervuiling in water heeft effect op de basislijn, de integratie en de resolutie. A. 

Het chromatogram gemaakt met water van slechte kwaliteit. B. Het chromatogram gemaakt met 

ultrapuur water van de hoogste kwaliteit.
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www.buchi.nl / www.buchi.be Quality in your hands

R&D Spray Drying Solutions
For small samples and particles

Nano Spray Dryer B-90

Mini Spray Dryer B-290

BUCHI’s proven, reliable and versatile solutions for Spray Drying cover a broad 
range of applications even for smallest particles and sample amounts. For more 
than 35 years, BUCHI is respected by scientists for its market leading solutions in 
laboratory scale spray drying and encapsulation. Experience the precision and  
power of BUCHI instruments to create your next generation products!
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VICI Jour in de aanbieding
Als exclusieve VICI distributeur biedt Da Vinci Laboratory 
Solutions nu alle VICI Jour artikelen aan met een 20% korting. 
De productlijn omvat onder andere:
•  Tubing en capillairen in 

diverse diameters en 
materialen.

•  Hoge en lage druk 
fittingen en aansluit-
toebehoren.

•  Hoge en lage druk 
filters en frits.

• Veiligheidsproducten.
•  Starter kits en gereed-

schappen.
Van 1 maart 2017 tot 
en met 30 juni 2017 
profiteert u van 20 % 
korting op alle Jour ar-
tikelen. Vergeet niet de 
actiecode LabVision-JR te vermelden bij uw bestelling.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

supplies@davinci-ls.com

Heidolph demo-apparatuur  
in de uitverkoop

Uit onze voormalige demovoor-
raad bieden wij de volgende 
Heidolph apparatuur aan:
•  Heidolph Unimax 1010 universe-

le laboratoriumschudder uit 2012 
met ronddraaiende schudbewe-
ging, 5 kg capaciteit, rubber mat 
en opzet met drie klemrollen. 
Bestelnummer: HE5431231000. 
Nu van € 1.580 voor € 810.

•  Heidolph MR Hei-Tec magneet-
roerder met verwarming en 
display uit 2012. Bestelnummer: 
HE5053000000. Nu van € 632 
voor € 285.

Prijzen zijn exclusief opzet voor 
erlenmeyers, BTW, garantie en 
verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Aanbieding starter kit
Profiteer van Gilson’s pipeteerkracht 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 geweldige besparing op 
de aanschaf van nieuwe pipetten en is de meest eenvoudige 
manier om een compleet nieuwe set pipetten en accessoires te 
bemachtigen.
Check de advertentie op pagina 32 in deze LabVision voor de 
Starter Kit Promotie 2017.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Vriezen voor een zacht prijsje

Panasonic Biomedical 
biedt tweedehands ap-
paratuur aan tegen een 
sterk gereduceerd tarief. 
Kortingen kunnen oplopen 
tot maar liefst 50%! Een 
voorbeeld is de Panasonic 
MDF-U731M biomedische 
vriezer met een capaciteit 
van 690 liter, een direct 
koelsysteem en handma-
tige ontdooiing.
Reageer snel, want op = 
op!

Panasonic Biomedical
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com
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Homogenisator
Gelijktijdige homogenisering tot 
maximaal 24 monsters is met de 
FastPrep-24 5G van MPBio bin-
nen 40 seconden gerealiseerd. De 
snelle, zware, stille en zeer stabiele 
stationaire homogenisator voor het 
lyseren van biologische monsters 
maakt gebruik van verschillende 
soorten en maten beads, buizen en 
verschillende buffers. Hierdoor wordt het systeem geoptima-
liseerd voor het te homogeniseren biologische materiaal met 
als doel RNA/DNA, eiwitten en andere moleculen te extrahe-
ren en op te zuiveren.
Nu tijdelijk extra laag geprijsd: van € 9.500 voor € 8.300.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

Demosysteem geldocumentatie  
met korting

Uvitec biedt imaging systemen voor geldocu-
mentatie, chemiluminescentie, fluorescentie en 
Western Blots. Deze solide systemen zijn voorzien 
van een groot touchscreen waarop direct de resul-
taten kunnen worden beoordeeld. De bijgeleverde 
software is licentievrij.
Speciale demo-aanbieding: een alleen voor demon-
stratie gebruikt GelDoc systeem in nieuwstaat; de 
Uvidoc HD6 met ingebouwde computer en volledig 
geautomatiseerd. Nu leverbaar met volledige 
garantie en met 25% korting!

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

Safe Aspiration Station

Het Gilson Safe Aspiration Station is een 
stand-alone vacuümsysteem dat snel en 
veilig vloeistoffen opzuigt en verzamelt in 
een polypropyleen fles. Het systeem is com-
fortabel (motor start alleen als onderdruk 
daalt, instelbare opzuigsnelheid en handige 
koppeling om de fles snel te legen) en 
veilig (gesloten ontwerp om besmetting te 
voorkomen, alle delen 
die in contact komen 
met de vloeistof zijn 
autoclaveerbaar, 

inline hydrofoob filter vangt aërosolen en niveaudetectie om 
overflow te voorkomen).
Promotie: Koop nu een Aspiration Station en krijg de tweede 
voor de helft van de prijs!

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Voordelig vervangen van vriezer

Vervang uw oude 500 liter -80 °C-
vriezer door onze nieuwste 500 
liter -80 °C-vriezer! Deze Panaso-
nic MDF-DU500VH-PE, 526 liter, 
Eco VIP ULT-vriezer met natuur-
lijke koelmiddelen zorgt voor een 
minimaal energieverbruik, is mi-
lieuvriendelijk en bespaart geld. 
Aanschaf is nu extra voordelig en 
u profiteert van gratis installatie!
Vraag snel een offerte aan.

Panasonic Biomedical
www.panasonic-healthcare.com/nl/biomedical

biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com

Tot 100 ml tegelijk pipetteren

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

Koop nu een Gilson Macroman en krijg de tweede tegen 50% 
korting!

Gilson International
www.pipetman.eu

sales-nl@gilson.com
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Laborama Expo 2017
De 18de editie van de jaarlijkse vakbeurs voor laboratorium-
technologie vindt plaats op 16 en 17 maart 2017 in de hallen 
van Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Tijdens deze beurs 
kunnen bezoekers in beide beurshallen een live lab vinden, 
waar apparaten zijn tentoongesteld waar tijdens verschillende 
sessies live demonstraties worden gegeven. In hal 1 is een live 
lab ingericht over ‘Material Testing, Monstervoorbereiding 
& Biotech’. Hierin participeren onder meer BioSPX en Veolia 
Water. Het live lab in hal 2 is gewijd aan analytische chemie. 
Bezoekers kunnen ook de Food Route lopen, langs stands 
van onder meer Gilson, waar ze meer kunnen leren over de 
nieuwste meetmethoden en analysetechnieken voor voedings-
onderzoek. 
Laborama Expo 2017 biedt ook weer een seminarprogramma 
aan. Anders dan vorige jaren worden de seminars niet verbon-
den door een specifiek thema. De rode draad is nu ‘everything 
you should know about’. Zo kan men in een half uurtje ‘alles’ 
te weten komen over:
• Vaccination.
• Precision medicine in oncology.
• Lean in the medical laboratory.
• Good weighing practices.
• How to cope with allergen.
De volgende bedrijven die participeren in LabVision hebben 
een stand op Laborama: BioSPX, Büchi Labortechnik, Cryo 
Solutions, Da Vinci Laboratory Solutions, Gilson International, 
Köttermann, Veolia Water en Verder-Scientific.

www.expo.laborama.be

LabAutomation 2017
Op 28 maart 2017 vindt LabAutomation plaats bij 1931 
Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch. Het doel van 
dit event is kennisuitwisseling rondom automatiserings-, 
robotiserings- en softwareoplossingen binnen laboratoria. Dit 
gebeurt op het beursplein met leveranciers als BioSPX, Gilson 
en Greiner Bio-One en in het conferentieprogramma.
Peter Boogaard verzorgt de aftrap van de dag en geeft zijn 

visie op de toekomst van labautomatisering. De druk om 
laboratorium infrastructuur een nieuwe impuls te geven en te 
moderniseren neemt toe. Hoe kan dat gerealiseerd worden 
zonder afbreuk te doen aan de huidige eisen voor het bedrijf? 
Thema’s hierin zijn de conversie van papier naar digitaal en 
Industrie 4.0.
Het introduceren van een nieuw systeem in een organisatie, 
of het nu gaat om LES, LIMS of een inventarissysteem, zorgt 
altijd voor de nodige uitdagingen. Tijdens LabAutomation 
2017 delen sprekers van de Gezondheidsdienst voor Dieren, 
Erasmus MC en KWR Watercycle Research Institute hun 
ervaringen over het keuzetraject en de implementatie van een 
nieuw systeem.
Eric de Kluijver (Wageningen Bioveterinary Research) sluit de 
dag met een lezing waarin hij de toehoorder inzicht geeft in 
het proces van crisisorganisatie, opschalen en 24-uurs dien-
sten bij de recente uitbraak van volgelgriep. In het kijkje ach-
ter de schermen van Wageningen Bioveterinary Research laat 
hij zien wat er dan op zijn team afkomt, hoe ze zich daarop 
hebben voorbereid en welke rol automatisering daarin speelt.

www.fhi-labautomation.nl

LabSafety 2017
Op dinsdag 16 mei 2017 vindt het LabSafety event 2017 
plaats in de Reehorst te Ede. Het lezingenprogramma is 
opgetuigd rond de thema’s ‘Persoonlijke veiligheid’ en ‘Veilige 
werkomgeving’. Rob Prinzen, adviseur Laboratoriumhuisves-
ting bij PrinzenAdvies, vertelt hoe je veiligheid kan bevor-
deren door de indeling van het gebouw en de inrichting van 
labruimten. Welke richtlijnen gelden hiervoor? Wat wordt er 
van de gebruikers verwacht? Hij laat zien welke stappen nodig 
zijn om tot een modern laboratorium te komen.
Philippe Puylaert van Wageningen UR vertelt over veilig-
heidsinstructies voor beginners. Het laboratorium voor Mi-
crobiologie kent een groot verloop van lab-werkers (studen-
ten, AIO’s en gasten). Deze groep kent een enorme diversiteit 
als het gaat om opleidingsniveau, afkomst en leeftijd. Het is 
daarom zaak om het veiligheidsniveau van alle nieuwe lab-
werkers, zo snel mogelijk, op het zelfde peil te krijgen. Binnen 
het laboratorium wordt daarom al zes jaar gewerkt met een 
‘Introductie tour’.
In de pauzes is er de gelegenheid om op de informatiemarkt 
de deelnemende bedrijven te ontmoeten. Vanuit LabVision 
participeren Cryo Solutions en Salm en Kipp.

www.fhi-labsafety.nl 
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Mycoplasma Service van Greiner Bio-One 
Mycoplasma detectie 

 Detectie van alle mycoplasmasoorten en  
onmiskenbare identificatie van de negen  
meest voorkomende soorten

 Dankzij deze detectie is de bron van  
contaminatie makkelijk te achterhalen

 Voorkomt herhaling en verspreiding

 Uitgebreide “on chip” controles en volledig 
automatische data analyse zonder vals- 
positieven

 

 Stuur uw monsters naar ons laboratorium 
volgens bijgesloten specificaties

 Na ontvangst van de monsters volgt binnen  
5 werkdagen een volledige rapportage  
via e-mail of fax

 ISO 9001:2008 gecertificeerd

Greiner Bio -One BV - A.Einsteinweg 16 - 2408 AR - Alphen aan den Rijn - tel. 0172 42 09 00 - e-mail: info@nl.gbo.com - www.gbo.com

Greiner Bio -One BVBA - Leuvensesteenweg 248-D - 1800 - Vilvoorde - tel. 02 461 09 10 - e-mail: info@be.gbo.com - www.gbo.com

MycoDtect  - advertentie labvision.indd   1 7-2-2017   8:58:15
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EEN GOED GEVOEL …

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

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

veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com  
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