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Vaxxinova zet reuzenstappen
in ontwikkeling kippenvaccins

LABORATORIUMORGANISATIE
MasterLab doet als Center of Excellence
goede zaken voor Nutreco

INLINE ANALYSE
Scherper sturen in het proces
door toepassing van inline NIR

Supernauwkeurig
wegen en doseren bij VSL

Science for Sol ids

www.verder-scientific.nl

Als onderdeel van de VERDER Group, zet de
VERDER SCIENTIFIC divisie de standaard in de
ontwikkeling, productie en verkoop van
laboratoriumapparatuur en analytische apparatuur.
Deze instrumenten worden gebruikt op het gebied van 
kwaliteitscontrole, R&D voor monstervoorbereiding
en analyse van vaste stoffen.

Materialography 
Furnaces & Ovens 
Elemental Analysis 

Mil l ing & Sieving 
Part ic le Analysis
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Schone lucht: alle kleine beetjes helpen
De lezer van LabVision is milieubewuster dan de 
doorsnee burger. Dat durf ik wel te stellen naar 
aanleiding van reacties die steevast na verschij-
nen van een LabVision binnenkomen. ‘We heb-
ben voor de afdeling genoeg aan één exemplaar; 
dat scheelt u in de druk- en verzendkosten en is 
beter voor het milieu’, of: ‘ik ga binnenkort met 
pensioen; houd u daar vast rekening mee, dat u 
dan geen LabVision meer stuurt, want dat zou 
zonde zijn’.

Ik vraag mij dan wel af welke milieu-effecten de 
lezer hierbij op het netvlies heeft staan. Onge-
twijfeld iets met gekapte bomen, al hebben we 
die nadelige invloed door gebruik te maken van 
FSC-gecertificeerd papier al behoorlijk beperkt. 
Het grootse deel is van gerecycled papier en wat 
er aan nieuwe vezels in moet, komt van speciaal 
daarvoor aangelegd productiebos.

Dan is er nog het transport, waar ongetwijfeld 
menige fijnstof uitstotende dieselmotor mee 
gemoeid is. Al lijken die de wind even in de 
rug te hebben. Relatief dan, als je afgaat op een 
recent verschenen artikel in de Volkskrant dat 
kopt: ‘Luchtvervuiling komt minder vaak door 
verkeer, maar vaker door inkt, verf en cosme-
tica’. Daarin wordt op basis van een Science-
publicatie gesteld dat vluchtige organische stof-
fen (VOC’s) afkomstig van producten als verf, 
printerinkt, lijm, schoonmaakmiddelen en cos-
metica een steeds belangrijkere bron van lucht-
vervuiling worden. Het aandeel van verkeer is 
daarin afgenomen, vooral vanwege schonere 
brandstoffen en minder uitstoot door de toepas-
sing van katalysatoren en roetfilters.

Is het nu Hosanna? Nee, want waar je met het 
verkeer als een van de grote boosdoeners nog 

het gevoel hebt door allerlei maatregelen grip 
op de materie te hebben, is het bij die andere 
bronnen van VOC’s en indirect ook fijnstof een 
stuk lastiger om de vinger op de zere plek te 
leggen. Vooral omdat het er zo veel verschil-
lende zijn: duizenden! En ook nog een bronnen 
waar je nog bijna niets van weet: welke stoffen 
scheiden ze precies uit, hoe schadelijk zijn die 
voor mens en milieu? Dat levert trouwens ook 
weer extra werk op voor VSL (zie verderop in 
deze editie), die de schatkamer met standaarden 
alleen maar verder zal zien groeien.

En mocht het ooit (deze eeuw nog?) lukken om 
al die bronnen minutieus in kaart te brengen, 
dan is het nog maar de vraag of vanuit die wir-
war ooit consistent beleid kan worden gemaakt. 
Want wat moet je bijvoorbeeld met normen 
voor de uitstoot van bepaalde VOC’s uit rub-
berkorrels op kunstgrasvelden als er voor die 
VOC’s nog tientallen andere bronnen zijn aan te 
wijzen, van bedmatras tot inkjet printer?

Misschien zijn we tegen die tijd wel zover dat 
iedereen een superdetector voor luchtvervui-
ling in zijn telefoon heeft zitten en persoonlijk 
wordt geattendeerd als hij of zij dreigt te wor-
den blootgesteld aan risico-concentraties. Zo van 
‘als u morgen een potje wilt gaan voetballen 
kunt u vanavond beter niet de houtkachel aan 
doen’. Of gewoon lekker in je luie stoel blijven 
zitten en de LabVision lezen. Zo dragen wij ook 
ons steentje bij aan het beperken van de risico’s 
van milieuverontreiniging...

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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Eind vorig jaar is, na een bouwperiode van 16 
maanden, de uitbreiding van het hoofdkantoor van 
Greiner Bio-One in het Oostenrijkse Kremsmünster 
officieel geopend. Met de uitbreiding is een inves-
teringsbedrag van 10 miljoen euro gemoeid. “Door 
de gestage groei van het bedrijf hadden we met het 
oude gebouw de grenzen van onze ruimtecapaciteit 
bereikt. Maar we zijn nu uitgebreid van ongeveer 
2.000 m² tot 5.900 m²”, zegt Rainer Perneker, 
divisiemanager van Greiner Bio-One. Tijdens de 
projectperiode werden de kantoor- en laboratori-
umruimten bijna verdrievoudigd en deze bieden nu 
ruimte aan 185 werkstations.

Het nieuwe bedrijfsgebouw onderscheidt zich 
niet alleen door zijn moderne ontwerp, maar ook 
door het zeer efficiënte gebruik van middelen. 
“We beschouwen het nemen van actieve verant-
woordelijkheid voor mens en milieu als een van 
onze belangrijkste taken. Als we in de toekomst 
succesvol willen blijven, moeten we bij alles wat we 
doen aandacht besteden aan duurzaamheid. Deze 
overtuiging wordt ook weerspiegeld in het ontwerp 
en de implementatie van onze site-uitbreiding”, 
aldus Axel Kühner, CEO van de Greiner Group.
De uitbreiding van het hoofdkantoor is precies op 
tijd klaar voor de viering van het 150-jarig bestaan  
in 2018. Het bedrijf is ontstaan in 1868 in Nürtin-
gen (Duitsland) waar Emilie en Carl Albert Greiner 
een kruidenierswinkel openden. Door de verkoop 
van soda in flessen, ontwikkelden ze een door hen-
zelf handgemaakte kurk. Halverwege de twintigste 
eeuw bevond Greiner zich onder de eersten die 
zich waagden op de nieuwe terreinen van kunst-
stoffen en schuimproductie en is sindsdien altijd 

Köttermann versterkt management
De Köttermann groep heeft het management team uitgebreid 
met Albrecht Wiener, die verantwoordelijk zal zijn voor de 
wereldwijde sales- en marketing-activiteiten van de specia-
list in laboratoriuminrichting. De 55-jarige Albrecht Wiener 
is afkomstig van Eppendorf AG, waar hij verantwoordelijk 
was voor de business in Zuid-Oost Azië, het Midden-Oosten, 
Afrika en de Pacific. Tevens was hij managing director van het 
regionale support center in Kuala Lumpur. 
De Köttermann groep staat voor hoogkwalitatief, in staal 
uitgevoerd laboratoriummeubilair, ‘made in Germany’, dat al 

tientallen jaren de standaard is op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid, robuustheid en duurzaamheid. Bij Köttermann 
werken ongeveer 250 mensen vanuit vestigingen in Duitsland, 
Frankrijk, Polen, Spanje, Groot-Brittanië, Oostenrijk, Zwitser-
land en de Benelux. 
Verder zijn er samenwerkingsverbanden in Centraal- en 
Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. De jaaromzet van 
Köttermann is ongeveer 50 miljoen euro.

www.kottermann.com

150-jarig Greiner Bio-One breidt hoofdkantoor uit

technologisch toonaangevend geweest middels het 
omvormen van pure granulaat naar vernieuwende 
producten. Zo ontwikkelde Greiner onder andere in 
1987 de eerste kunststof bloedafname buizen.
Diversificatie, innovatie en globalisering kenmerken 
het succes van de Greiner Group. Greiner is actief 
in de verpakkings-, meubel- en automobielindus-
trie, in de sectoren medische technologie en life 
science, evenals in profielextrusie. Greiner Bio-One 
is een toonaangevende wereldwijde partner in 
biotechnologie, diagnostiek, medical devices, in 
vitro diagnostiek en research. De Greiner Group is 
een wereldwijd actief familiebedrijf met meer dan 
10.000 werknemers op 142 locaties, verspreid over 
34 landen.

www.greiner.at

www.gbo.com

Scan met je telefoon deze 

QR code en bekijk een 

video op YouTube over 

de historie van Greiner 

Bio-One.
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Hamilton 
Process 
Analytics bij 
LabVision

De Verder Group heeft begin februari de meer-
derheid van de Oostenrijkse onderneming Qness 
GmbH overgenomen. Hierdoor is de portfolio van 
de Verder Scientific uitgebreid met een product-
lijn voor hardheidstests. Qness is een toonaan-
gevende fabrikant van hardheidstestapparatuur 
die voldoen aan erkende normen zoals Brinell, 
Vickers, Knoop en Rockwell. De instrumenten 
worden zowel voor industriële toepassingen als 
voor materiaalonderzoek gebruikt. Bovendien, is 
het bedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte 
testlijnen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Gol-
ling (nabij Salzburg) waar Qness alle producten 
ontwikkelt en produceert met 40 hooggekwalifi-
ceerde medewerkers.
De Qness portfolio is een aanvulling op het 
aanbod van ATM GmbH dat ook deel uitmaakt 

van Verder Scientific. In de toekomst zal het uit-
gebreide assortiment van ATM voor metallografi-
sche monstervoorbereiding en de hardheidstest-
apparatuur van Qness een sterk platform vormen 
om complete oplossingen voor materiaaltesten 
te bieden.
“Met ATM en Qness zijn de twee technologische 
leiders in metallografie en hardheidstesten ver-
enigd onder het dak van Verder Scientific. Qness 
krijgt toegang tot extra middelen om internati-
onale expansie te stimuleren en zijn innovatieve 
productaanbod uit te breiden”, legt Dr. Jürgen 
Pankratz, CEO van de divisie, uit.
In een tweede stap verwerft Verder 100% van de 
organisatie. Trouw aan de gevestigde acquisi-
tiestrategie van de groep zullen ze niet alleen 
het hoofdkantoor van het bedrijf in Oostenrijk 

behouden, maar ook verdere uitbreiding onder-
steunen. Het bestaande Qness-managementteam 
blijft aan de leiding.

www.verder-scientific.com

www.qness.at

Met ingang van deze editie heeft Hamilton 
Process Analytics zich bij LabVision aange-
sloten. Het bedrijf, dat zich toelegt op sen-
soroplossingen voor de bioprocess wereld, 
heeft sinds 2016 een eigen salesorganisatie 
in Nederland, met als aanspreekpunt Zeger 
de Vente. “Voor die tijd werden onze senso-
ren verkocht via distributeurs. Het manage-
ment op het hoofdkantoor in Zwitserland 
heeft echter de strategie verlegd naar directe 
verkoop, niet in de laatste plaats omdat het 
zeer specialistische producten zijn die je vaak 
in nauw overleg tussen klant en applicatie-
specialisten van Hamilton in een oplossing 
kan implementeren. Ook is er zo directer 
contact met de service-engineers mogelijk, 

die regionaal werkzaam zijn, in ons geval 
voor klanten in de Benelux en Duitsland.”
Hamilton Process Analytics levert sensoren 
voor het meten van alle relevante para-
meters in de bioprocestechnologie, zoals 
pH, geleidbaarheid, opgelost zuurstof 
en celdichtheid, zowel voor upstream als 
downstream processing. Bovendien alles 
wat daar installatietechnisch bij komt kijken, 
zoals armaturen en koppelingen. Markten 
zijn biofarmacie, chemie, biotechnologie en 
watertechnologie.
Een trend in de bioprocestechnologie waar 
ook Hamilton Process Analytics op inspeelt is 
‘single use’. “Het reinigen van je bioreactor 
en je verdere proces komt heel kritisch, kost 

veel tijd en is vaak een kostbare kwestie. 
Door te werken met ‘bags’, zakken voor een-
malig gebruik waar je de reactie in laat ver-
lopen, bespaar je op tijd en kosten en heb je 
een schoon proces. Bovendien kan je relatief 
eenvoudig opschalen, omdat je door gebruik 
van die zakken, of ze nu klein of groot zijn, 
onder gelijke procesomstandigheden kan 
werken. In samenwerking met aanbieders 
van dergelijke bags zorgen wij ervoor dat de 
proceszakken met geschikte sensoren zijn 
uitgerust”, aldus Zeger de Vente.

zdevente@hamilton.ch

www.hamiltoncompany.com

Qness wordt onderdeel van Verder Scientific
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10 INLINE ANALYSE

Scherper sturen in het proces
door toepassing van inline NIR

Ten Kate zet in de productielocatie in Ter Apelkanaal wekelijks zo’n 2.000 
ton aan food-grade grondstoffen om in diverse natuurlijke vetten en eiwit-
ten. Op basis van NIR-analyse van het gesmolten vet uit de ingangsstroom 
wordt bepaald hoe dit verder wordt verwerkt. Door continue monito-
ring met inline NIR kan de procesoperator beter dan ooit op 
kwaliteit differentiëren.

V
rachtwagens rijden af en aan op het 
terrein van Ten Kate in Ter Apelkanaal. 
Ze komen van varkensslachterijen in 
de wijde omgeving, waar ze vooral af-

snijvetten hebben opgehaald. Dat zijn de vetten 
die bij het uitbenen van de karkassen vrijkomen, 
veelal huidmateriaal waar een flinke spekrand 
aan zit. “Die producten zijn voor de vleesverwer-
kende industrie niet interessant, maar bedrij-
ven als de onze kunnen daar een steeds breder 
assortiment aan natuurlijke vetten en eiwitten 
uit winnen, die toepassing vinden in onder meer 
voedingsmiddelen, diervoeders en ook techni-
sche producten als reuzelolie en biobrandstof-
fen”, zegt Geurt Witterholt, R&D-manager bij 
Ten Kate.
Op de locatie Ter Apelkanaal worden uitsluitend 
vetten en eiwitten geproduceerd die geschikt zijn 
voor menselijke consumptie. Van het grootste 
deel van de ongeveer 2.000 ton aan grondstoffen 
worden vetten voor levensmiddelen geprodu-

ceerd. Denk daarbij aan bakkerijproducten als 
croissants, gebak en pasteitjes waarbij varkens-
vet wordt toegepast vanwege de specifieke 
smaak en de goede eigenschappen voor het rijzen 
van het deeg. Smaak speelt wat betreft de vetten 
ook een positieve rol bij hartige gerechten als 
soepen, sauzen en pie’s, naast voedingswaarde 
en consistentie. Ook is er een lijn vetten voor 
gebruikt in producten voor bakken, braden en 
frituren. Deze worden vooral afgezet in Azië, 
waar koks varkensvetten prefereren vanwege de 
specifieke smaak.
Een veel kleinere, maar groeiende stroom wordt 
gebruikt voor de productie van functionele eiwit-
ten, met name collagenen (zie kader). Dit gebeurt 
bij Ten Kate zelf op sinds kort twee productie-
locaties: op het terrein in Ter Apelkanaal waar 
sinds 2014 een fabriek voor het sterproduct 
MEPRO85 draait en sinds 1 januari 2018 ook in 
in Groenlo, na de overname van de high-tech 
productielocatie voor het eiwit Collapro van 

Hulshof Protein Technologies. Beide 
eiwitfabrieken ressorteren sindsdien 
onder Ten Kate Protein Technolo-
gies. Daarnaast gaat er nog een sub-
stantieel deel van de eiwitstroom 
naar de buurman in Ter Apelkanaal, 
Gelita, die wereldmarktleider is op 
het gebied van gelatineproducten.
Ten Kate, dat met de grondstoffen, 
processen en producten voldoet aan 
de strengste Europese eisen op het 
gebied van kwaliteit en voedselvei-
ligheid, produceert de vetten voor 
niet-levensmiddelen, vooral voor 
diervoeding en voor de oleochemi-
sche industrie en producenten van 
biobrandstoffen, duidelijk geschei-
den van de productie van vetten 
voor menselijke consumptie. Die 
vindt namelijk een kleine 50 kilo-
meter verderop van Ter Apelkanaal 
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plaats, in het Duitse Sögel, waar 
wekelijks ruim 3.000 ton aan grond-
stoffen wordt verwerkt.

Smelten van vet is de basis
Een bedrijf als Ten Kate als vet-
smelterij betitelen gaat voorbij aan 
de diversiteit van producten, met 
steeds meer toegevoegde waarde, 
die de fabriek verlaten. Maar 
indachtig de roots van het bedrijf is 
de basis van het proces nog steeds 
hetzelfde: het smelten van de 
grondstoffen, die worden aangele-
verd vanuit de varkensslachterijen. 

Die grondstoffen worden na binnenkomst eerst 
in kleine stukjes gemalen, in een zogenaamde 
vleeswolf. Daarna gaan ze de smeltketel in, waar 
ze worden verwarmd. Het gesmolten vet wordt 
vervolgens in verschillende processtappen met 
decanters en centrifuges opgezuiverd tot 100% 
zuiver varkensvet, dat in verschillende kwalitei-
ten kan worden gemaakt. Het ruwe eiwit wordt 
verkregen als afgezuiverde fractie van het vet en 
het water, en wordt verder verwerkt in de eiwit-
fabrieken en bij Gelita.
“We streven er naar om zoveel mogelijk uit de 
stromen te halen. Dat zie je op verschillende 
manieren terug. Aan de ene kant wil je zo weinig 
mogelijk aan restproduct overhouden. Bovendien 

wil je een zo goed mogelijke match maken tussen 
de kwaliteit van je varkensvetten en de kwali-
teit die nodig is voor de producten die je in de 
markt zet. Om een voorbeeld te geven: voor een 
bepaalde toepassing is vet nodig met een laag 
gehalte aan vrije vetzuren. Wil je dat maken dan 
moet je uit je stroom wel die kwaliteit kunnen 
halen. Dat is een hele uitdaging, want dat on-
derscheid maak je niet alleen bij de aangeleverde 
grondstoffen, maar ook in je proces. En dan moet 
je snel kunnen schakelen”, stelt Geurt Witterholt. 
Naast de afsnijvetten wordt ook reuzel verwerkt. 
Dit is het vet dat rond de nieren zit, per varken 
een kilo of anderhalf. Dit is een harder vet, met 
een hoger smeltpunt, dat slachtwarm wordt 

R&D-manager Geurt Witterholt in het centrale laboratorium van Ten Kate in Ter Apelkanaal. Hier werken twee analisten die zich met name bezighouden met de natchemische kwali-

teitsmethodes op vetten en eiwitten en de kwaliteitsrapportages en certificaten bij de leveringen verzorgen. Hier zijn ook de referentie-analyses uitgevoerd voor de kalibratielijn van de 

inline NIR van Büchi Labortechnik.

➞
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gewonnen, separaat wordt aangevoerd en binnen 
24 uur in een apart proces wordt verwerkt.
Met het toenemende belang van de eiwitproduc-
tie wordt overigens ook kritischer naar het smelt-
proces zelf gekeken. “Ons hele vetsmeltproces is 
ooit gebaseerd op het verkrijgen van het vet en 
het eiwit was ondergeschikt. Dat verandert, dus 
we hebben het gehele proces zodanig geoptima-
liseerd dat ook het eiwit er in zo goed mogelijke 
vorm uitkomt. Dus niet te lang, niet te warm. 
Daar zit een optimum in.”

NIR als scherprechter
Om de kwaliteit van het gesmolten vet te be-
palen maakt Ten Kate gebruik van NIR. Tot voor 
kort nam de operator ieder uur een monster uit 

het proces, bracht dat naar het NIR-apparaat in 
de controlekamer en bepaalde op basis van het 
analyseresultaat of de stroom nog steeds naar 
dezelfde tank moest worden geleid, of op basis 
van een verschil in kwaliteit met de vorige me-
ting, naar een andere tank.
Sinds kort gebeurt die NIR-analyse inline, zodat 
veel sneller kan worden geschakeld en er qua 
kwaliteit een betere verdeling over de verschil-
lende opslagtanks kan worden bereikt. Hiervoor 
heeft Ten Kate gekozen voor de NIR Online 
Process Analyzer van Büchi Labortechnik in de 
configuratie van een moederapparaat met sepa-
rate sensoren in verschillende lijnen. Die sensoren 
meten rechtstreeks in de procesleiding, die een 
doorsnede heeft van 60 mm. De NIR, die aan de 

flens is gemonteerd, ‘kijkt’ door een 
doorzichtig glas in de processtroom. 
Daartegenover is een plaatje 
gemonteerd, zodat de NIR de trans-
missie en reflectie kan meten.
“Net als bij de offline NIR richten 
we ons op vier parameters, die iets 
zeggen over de kwaliteit van het 
vet: vrij vetzuurgehalte, joodgetal, 
vochtgehalte en peroxidegehalte. 
Het vrije vetzuurgehalte geeft aan 
in hoeverre het vet verzuurd is 
door het ontleden van de vet-
ten tot glycerol en vrije vetzuren. 
Het joodgetal zegt iets over de 
mate van onverzadigbaarheid – de 
hoeveelheid dubbele bindingen in je 
triglyceriden– en geeft aan hoeveel 
gram jood je per 100 gram vet kunt 
absorberen. Het vochtgehalte wil je 
zo laag mogelijk houden: hoe lager, 
hoe helderder het vet; 0,2% is bij 
ons de limiet. Het peroxidegehalte is 
bepalend voor de houdbaarheid van 
het vet. Als het vet gaat oxideren, 
dan krijg je vorming van peroxi-
des en dat geeft al vrij snel een 
vrij ranzige smaakafwijking. Deze 
parameters meten we overigens ook 
batchgewijs bij iedere aflevering. 
Een leuk weetje wat dat betreft is 
dat het peroxidegehalte bij vetten 
voor diervoeders veel nauwer komt 
dan bij vetten voor humane voe-
ding. Dieren zijn veel sensitiever qua 
smaak; jonge kalveren of biggen 
die vet krijgen laten het links liggen 
als het niet goed is!”, vertelt Geurt 
Witterholt.

Stapsgewijze implementatie
In oktober 2017 zijn de sensoren 
in twee lijnen gemonteerd en is 
begonnen met het maken van een 
ijklijn. Hiervoor zit op de NIR een 
speciale knop. Als je die indrukt 
neemt het apparaat direct een spec-
trum op, maar registreert ook het 
spectrum van 15 seconden daarvoor 
en dat van 15 seconden daarna. Het 
gemiddelde van die spectra houdt 

Schema van de plekken in het proces waar met NIR welke analyses online kunnen worden uitgevoerd.

Binnenkomende grondstoffen

V
etsm

eltproces

Grondstoffen: 
vet, vocht, eiwit, 
collageen

Vet: vrij vetzuur, 
joodgetal, vocht, 
peroxide

Vet 2Vet 2

Vet 1

Eiwit 1 Eiwit 2

Eiwit: vet, 
vocht, eiwit, 
collageen

Malen

Verwarmen

Decanteren

Scheiden

Silo 1

Silo 2

Silo 1 Silo 2
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hij als waarde vast. Op het moment van de druk 
op de knop neem je ook handmatig een monster 
en meet je dat met de klassieke natchemische 
methode. De waarde die daaruit komt geef je 
later weer terug aan het systeem en daarmee 
wordt een vergelijking gemaakt, waarna op basis 
van correlatie een kalibratielijn wordt opgezet of 
bijgesteld.
De analisten van het QC-laboratorium hebben 
zelf de analyses uitgevoerd. Het opzetten van 
de kalibratielijnen is in samenwerking met een 
product specialist van Büchi gerealiseerd. Die kan 
op afstand inbellen in het systeem en meekijken 
met wat er precies gebeurt.
Een goede ijklijn is misschien wel meer dan het 
halve werk bij NIR, maar Geurt Witterholt hecht 
ook veel belang aan een goede acceptatie door 
de mensen die met de nieuwe werkwijze aan de 
slag moeten gaan. “Om vertrouwen in het inline 
NIR-systeem te krijgen neemt de operator in 
het begin nog ieder uur zelf een monster, laat 
die meten met de NIR in de controlekamer en 

vergelijkt de analyseresultaten met de waarden 
van de inline NIR. Komen die resultaten goed met 
elkaar overheen, is er vertrouwen bij de operator 
dat het werkt, dan kunnen we de volgende stap 
zetten naar automatisering van het systeem. 
Hierbij kan je dan aan de hand van bepaalde 
drempelwaarden voor één of meer van de vier 
parameters automatisch een klep openzetten of 
juist sluiten.”
Op dit moment wordt het inline NIR-systeem 
toegepast op twee leidingen, maar vanwege de 
modulaire opzet met één moederapparaat en 
sensoren in verschillende lijnen is uitbreiding 
naar een derde, vierde en vijfde lijn relatief 
gemakkelijk te realiseren. En ook kan worden 
gedacht om dit principe toe te passen bij in- en 

uitgangscontrole. Overwegingen die 
ook leven bij Geurt Witterholt, maar 
vooralsnog is hij al tevreden met het 
te bereiken resultaat: “Door scher-
per te sturen in het proces kunnen 
we een kwaliteitsslag maken, zodat 
we voor ons zelf de lat hoger kun-
nen leggen en een meer constante 
kwaliteit kunnen garanderen.”

I N F O R M ATI E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

Ten Kate
www.tenkate.nl

100 % natuurlijke 
dierlijke eiwitten
MEPRO85, waarbij de 85 staat voor het per-
centage eiwit in het product, is een collageen-
eiwit dat via een door Ten Kate ontwikkeld 
proces uit de varkenshuiden wordt gewonnen. 
Dit functionele eiwit heeft een uitstekend 
emulgerend en waterbindend vermogen, wat 
het zeer geschikt maakt als vleesvervanger in 
vleesproducten. Ook vindt het toepassing als 
eiwitbron en bindmiddel in andere applica-
ties, zoals soepen en sauzen. Het droge, poe-
dervormig product met een neutrale kleur en 
smaak laat zich gemakkelijk mixen in droge 
en natte processen.
Met de overname van de high-end produc-
tiefaciliteit van Collapro op 1 januari 2018 
heeft Ten Kate een ander hoogwaardig func-
tioneel varkenseiwit voor levensmiddelen aan 
de portfolio toegevoegd. Collapro is ook een 
varkenscollageen, maar wordt middels een 
ander proces gemaakt en wordt puur van-
uit zwoerd wordt gewonnen, wat zich onder 
meer vertaalt in een ander effect op de tex-
tuur dan met MEPRO85.

Gedeelte van de vetsmelterij bij Ten Kate.
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More samples per day
Reach out to new Kjeldahl horizons

·  Perfect synchronization of digestion and distillation process
·  Unmatched speed with the help of accelerated process steps
·  Simplified documentation and LIMS integration using KjelLink software

www.buchi.nl  www.buchi.be                             Quality in your hands

Digestion

Distillation

Reporting
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Grote aantallen  
lablabels printen
De nieuwe BradyPrinter i7100 labelprinter 
is een betrouwbare, uiterst nauwkeurige la-
belprinter voor intensief gebruik. Hiermee 
kan je de bekende Brady laboratoriumlabels 
printen, waaronder labels voor cryo-vials, 
objectglazen en autoclaaf.
Een krachtige interne sensor zorgt voor 
een printsnelheid tot 300 mm/s voor het 
printen van maximaal 7.000 labels per dag. 
De BradyPrinter i7100 is uitgerust met een 
intuïtief kleurentouchscreen met opvallen-
de pictogrammen die eenvoudig toegang 
geven tot de printermenu’s. Het opklapbare 
deksel zorgt voor een compact formaat en 
laat gebruikers toe om snel materialen te 
vervangen. De 
printer wordt 
standaard ge-
leverd met een 
ingebouwde 
antistatische 
borstel voor 
het wegne-
men van de 
elektrostati-
sche lading na het printen en verwisselbare 
drukrollen voor een langere levensduur van 
de printkop. Voor nog meer veelzijdigheid 
en automatiseringsmogelijkheden, zijn er 
uitbreidingen en accessoires voor de printer 
verkrijgbaar, waaronder verschillende 
snijsystemen, rewinders, sensoren en tech-
nologieën zoals ‘peel & present’, waarmee 
de printer labels automatisch van de drager 
verwijdert.
Om aan behoeften op het gebied van work-
flows en informatiestromen te voldoen, 
kan je op elke gewenste manier verbinding 
maken met de BradyPrinter i7100. De 
printer beschikt over voldoende poorten 
en een optionele I/O-aansluiting zodat hij 
kan worden bestuurd met een PLC, voet-
pedaal, sensor of ander apparaat. Naast 
de standaard 300dpi-uitvoering is er een 
600dpi-uitvoering voor een nog scherpere 
printkwaliteit.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Peristaltische pomp
De weinig geluid producerende 
Minipuls 3 peristaltische pomp 
combineert microproces-
sorsnelheidsregeling met een 
stappenmotor met hoog koppel. 
Chemisch resistente pomp-
koppen, uitgerust met tien 
roestvaststalen rollen, zorgen 
voor een soepele, pulsvrije flow 
en reproduceerbare stroomsnelheden bij 
hogere drukken. Er zijn standaard stroom-
snelheden (1, 2, 4 of 8 kanalen) mogelijk 
van 0,3 μl/min tot 30 ml/min bij een maxi-

male druk van 0,5 Mpa en hoge 
stroomsnelheden (2 of 4 kana-
len) van 1 ml/min tot 220 ml/
min bij een maximale druk van 
0,3 Mpa. Elke snel verwisselbare 
pompkop accepteert verschil-
lende slangmaten, waardoor de 
multifunctionele pompkop een 
economische keuze is.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Regelmatig onderhoud en inspectie is belangrijk voor goed functionerende technische 
installaties. Panasonic biedt hiervoor verschillende preventieve onderhoudspaketten, 
voor zowel Panasonic apparatuur als apparatuur van derden. Vanaf onderhoud in de 
garantieperiode tot op maat gemaakte all-inclusive contracten: alle vormen van onder-
houd zijn erop gericht om de apparatuur optimaal te laten presteren en zo je kostbare 
monsters te beschermen en analyseresultaten te waarborgen.
Naast onderhoud kan je bij Panasonic Customer Service ook terecht voor installaties, 
kalibraties, validaties en reparaties. Dat zal vaak bij de klant plaatsvinden, maar voor 
problemen die niet op locatie zijn op te lossen, staat er in Etten-Leur een professionele 
werkplaats ter beschikking. 
De customer serviceafdeling staat klaar om het maximale uit je Panasonic apparatuur te 
halen, zodat je je kunt concentreren op je werk zonder zorgen over de betrouwbaarheid 
van je apparatuur.

Panasonic Biomedical Sales Europe
service.nl@eu.panasonic-healthcare.com

(076) 543 38 32

Laat goed voor je apparatuur zorgen
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16 CRYOPRESERVATIE

Bioversity International heeft aan de KU Leuven materiaal van alle 
bekende banananvariëteiten opgeslagen. Naast een bijna complete in vitro 
werkcollectie zijn er inmiddels al ruim duizend soorten in de cryocollectie opgeno-
men. Het is de ambitie van biobankbeheerder en cryopreservatiepionier Bart Panis 
om ook die cryocollectie compleet te maken. Bovendien wil hij de onlangs verbe-
terde en uitgebreide cryofaciliteiten voor andere gewassen beschikbaar stellen.

Bart Panis heeft bij de Bioversity-vestiging in Leuven onlangs in samenwerking met Cryo Solutions de cryo-installatie volledig gemoderniseerd.
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Cryo-opslag van Bioversity
in Leuven is veilige haven
voor alle bananensoorten

A
lle bananen die je in de supermarkt of 
bij de groenteboer koopt, of ze nu van 
één van de bekende merken zijn of een 
‘fair trade’ en/of biologisch keurmerk 

hebben, zijn van een en hetzelfde soort, de cul-
tivar Cavendish. Dat heeft alles te maken met de 
resistentie van de Cavendish-banaan tegen de de 
door een bodemschimmel veroorzaakte pana-
maziekte, die in de vorige eeuw het tot dan toe 
voor de export geteelde Gros Michel-ras in Zuid-
Amerika wegvaagde. Omdat de schimmel ook 
op andere continenten huis begon te houden is 
sindsdien de Cavendish aan een enorme opmars 
begonnen, uitmondend in een allesoverheersend 
aandeel in de huidige bananenteelt.
“Het cynische is dat de redder in nood van weleer 
dezelfde achilleshiel heeft als de Gros Michel, 
want in 1992 werd een Fusarium-stam ontdekte 
die de Cavendish-banaan wel aantast, de Tropical 
Race 4 (TR4). Die schimmel heeft zich de afgelo-
pen jaren kunnen verspreiden in Zuidoost Azië en 
is recent ook opgedoken in delen van Afrika. Als 
westerling kan je daarbij je schouders ophalen 
(de supermarkt wordt toch wel gevuld, is het niet 
rechtsom, dan toch zeker linksom), maar voor de 
lokale bevolking kan dat leiden tot een regel-
rechte ramp. Bananen zijn daar het basisvoedsel 
voor miljoenen mensen, wat ook is af te leiden 
uit het gegeven dat wereldwijd gezien 85 pro-
cent van de geteelde bananen wordt verhandeld 
op lokale markten, terwijl slechts 15% wordt 
geëxporteerd. Als je daarbij meeneemt dat 80 
tot 90% van de mensen in ontwikkelingslanden 

afhankelijk is van de landbouw, die veelal gericht 
is op maar enkele gewassen, dan is een gezond 
bananenras echt een kwestie van leven of dood. 
Wij als Bioversity International willen die afhan-
kelijkheid verminderen door de biodiversiteit van 
bananen beschikbaar te stellen en te behouden, 
voor huidige en voor volgende generaties”, stelt 
Bart Panis, senior onderzoeker bij de wereld-
wijde onderzoeksorganisatie voor het behoud en 
gebruik van agrobiodiversiteit.

Werkcollectie
Het behouden van biodiversiteit van bananen is 
om verschillende redenen belangrijk. Naast het 
verminderen van de kwetsbaarheid van mono-
culturen voor ziektes geldt dat er onder de circa 
1.500 verschillende soorten zeker 600 tot 700 
verschillende eetbare bananensoorten zijn. Daar 
zitten soorten tussen met veel vitamines en weer 
anderen kunnen een goede resistentie hebben 
tegen ziektes. Die genetische diversiteit kan je 
dan weer toepassen in veredelingsprogramma’s. 
Verder kunnen soorten verloren gaan door kli-
maatverandering, oorlog en natuurrampen. 
Bij de meeste gewassen wordt de diversiteit 
bewaard in grote zaadcollecties. Hierbij wordt 
het gedroogde zaad bewaard bij -20 °C, een 
methode die afhankelijk van de plantensoort 
goed is voor een houdbaarheid van tenminste 20 
tot meer dan 100 jaar. Fameus wat dat betreft is 
de wereldzadenbank op Spitsbergen, waar in een 
verlaten kolenmijn, 120 meter diep in een berg, 
talloze zaden van duizenden planten en gewassen ➞

veilig zijn opgeslagen. Momenteel 
gaat dat om een kleine 900.000 
zaadpartijen.
Deze wijze van bewaren is voor de 
banaan geen optie, omdat eetbare 
bananen –zo’n beetje de helft van 
het aantal bekende soorten– geen 
zaad vormen. “Je kunt dan over-
wegen om veldcollecties te maken, 
maar ook hier ben je weer kwets-
baar voor ziektes, stormen, molest, 
noem maar op. Wij hebben derhalve 
een in vitro collectie opgezet, waar-
bij je de planten laat opgroeien 
in proefbuisjes. Dit is met 1.500 
verschillende soorten een nagenoeg 
complete collectie. Een collectie die 
veel onderhoud vergt, want gemid-
deld een keer per jaar moeten de 
planten worden overgeënt omdat ze 
anders te groot worden. Dat enten 
gebeurt vanuit kleine, totipotente 
stukjes, een soort begin van scheut-
jes. Die worden steriel gemaakt en 
op een in vitro medium gezet, dat 
bestaat uit water, suikers, vitami-
nes, mineralen; alle stoffen die een 
plant nodig heeft om te groeien. 
De suikers zitten er in omdat die 
kleine plantjes niet aan fotosynthese 
kunnen doen. Dus je moet daar een 
energiebron aan toevoegen. En 
er moet steriel worden gewerkt, 
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omdat een medium met suikers ook ideaal is voor 
schimmels en bacteriën. Ze worden bewaard in 
een koude kamer bij 15 °C om de groei te vertra-
gen, maar dat neemt niet weg dat ze dus ieder 
jaar moeten worden overgeënt, waarbij je de 
hele procedure opnieuw moet doorlopen. Dat ge-
beurt ook als onderzoekers materiaal opvragen. 
Je moet immers eerst vermeerderen voordat je 
iets weggeeft, anders ben je zo door je voorraad 
heen. Wat dat betreft is het een echte werkcol-
lectie”, vertelt Bart Panis.

Cryopreservatie
Om gewassen nog langer, voor honderden jaren, 
te bewaren is cryopreservatie de ideale techniek, 
omdat je hiermee de groei volledig kan stopzet-
ten. Dat is in het geval van de banaan niet zo 
eenvoudig. “Banaan is een tropische plant, die 
veel water bevat dat bij het invriezen kan leiden 
tot de vorming van ijskristallen, wat schadelijk is 
voor de cellen. Om dat te vermijden hebben we 
de druppelvitrificatie methode ontwikkeld. Die 
passen we toe op het meristeem van de banaan, 
deeltjes van de scheut met totipotente cellen, 
niet groter dan enkele honderden micrometers, 
die we heel omzichtig uit de in vitro plantjes 
van de werkcollectie snijden. Met behulp van 
een cryo protectieve oplossing die bestaat uit 
glycerol, ethyleenglycol, DMSO en suiker kunnen 

we de cellen osmotisch dehydrateren, zodat er 
minder water in de cel overblijft. Bij onder-
dompeling in vloeibare stikstof treedt dan geen 
kristalvorming op, maar een glastransitie. Truc 
daarbij is dat je heel snel invriest en ook weer 
heel snel ontdooit.”

Bewerkelijk
Bart Panis en zijn collega’s ontwikkelden al in 
2001 de druppelvitrificatie methode voor ba-
naan. Sindsdien staat het robuuste protocol aan 
de basis van soortgelijke methoden voor onder 
andere aardappel, cassava en look. De expertise 
van de Leuvense wetenschappers wordt ook 
structureel ingezet voor kennisoverdracht en 
training op dit gebied.
Ondanks de jarenlange ervaring blijft het een 
zeer arbeidsintensief proces. “Je moet eerst in 
vitro plantjes maken. Uit elk in vitro plantje kan 
één meristeempje onder de microscoop worden 
uitgesneden. Voor een representatieve procedure 
gebruiken we 180 meristemen. Het lukt op een 
dag om 60 meristemen uit te snijden, die dan 
in de namiddag worden ingevroren. Dat doen 
we dus drie keer om er zeker van te zijn dat die 
introductie veilig is bewaard. Van al die inge-
vroren meristemen ontdooien we na korte tijd 
ongeveer 30% om te checken of het protocol 
heeft gewerkt, dat wil zeggen of je er plantjes 

uit kunt laten groeien. Daar kun je 
beter direct achterkomen in plaats 
van over zeg honderd jaar! Die con-
trole doe je omdat je met biologisch 
materiaal nooit alles 100% onder 
controle hebt. Het is mensenwerk, 
ook voor de goed opgeleide en er-
varen persoon die met al zijn kennis 
en kunde maximaal 50 soorten per 
jaar kan invriezen. Dat betekent ook 
dat het een duur proces is, waarbij 
we voor de voortgang in belangrijke 
mate afhankelijk zijn van externe 
financiering. Dat maakt dat het 
ook een kwestie van lange adem is: 
in ruim vijftien jaar hebben we nu 
1.050 introducties ingevroren onder 
vloeibaar stikstof, dus we hebben 
nog even te gaan”, aldus Bart Panis.

Upgrade cryo-opslag
Onlangs is de cryo-opslag in Leuven 
volledig vernieuwd en uitgebreid. 
Aanvankelijk was de opslag verdeeld 
over vijf kleine tanks met elk 4.800 
cryotubes van 2 ml, waarbij in elke 
tube tien meristemen kunnen wor-
den bewaard. “Toen we aan zagen 
komen dat de opslagcapaciteit 

De cryo-installatie is uitgebreid met twee tanks voor 4.800 cryotubes en twee voor 30.000 tubes, alsmede een drukvat dat zorgt voor de automatische vulling van de opslagtanks.
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volledig benut zou raken, zijn we niet alleen gaan 
nadenken over uitbreiding van de capaciteit, 
maar ook over een verdere professionalisering 
van de cryo-installatie, met name op het gebied 
van beveiliging en kwaliteitscontrole. Het con-
troleren van de stikstofniveaus en het automa-
tisch bijvullen van stikstof moet altijd goed gaan, 
want het materiaal mag absoluut niet ontdooien, 
want dan is het waardeloos. We willen wat dat 
betreft geen enkel risico nemen. Hiervoor hebben 
we met Cryo Solutions een oplossing uitgedacht, 
waarbij we de capaciteit hebben uitgebreid 
met nog twee kleine tanks, een druktank en 
twee grote tanks, die elk 30.000 tubes kunnen 
bevatten. Die tanks worden vanuit de druktank 
automatisch gevuld. Vooralsnog wordt de druk-
tank zelf nog handmatig gevuld vanuit de grote 
opslagtank buiten het gebouw, omdat de afstand 
tot de opslag te groot is om daarvoor een leiding 
aan te leggen. Echter, nog uit te voeren plannen 
voor een verbouwing maken dat die opslagtank 
dichterbij kan worden geplaatst, en dan is er 
wat de stikstofvoorziening betreft helemaal een 
ideale, geautomatiseerde situatie”, vertelt Bart 
Panis.

De tanks zijn ook uitgerust met het Xiltrix moni-
toring- en alarmeringssysteem, dat gekoppeld is 
aan het centrale alarmsysteem van de KU Leuven. 
Dat levert de gebruiker veel meer informatie dan 
in de oude situatie: “Aanvankelijk kregen we 
alleen de melding ‘er is iets’. Nu kunnen we op 
afstand zien wat er precies aan de hand is, hoe 
hoog het stikstofniveau is.”

Ook voor derden
Met de uitbreiding is er meer dan voldoende ca-
paciteit om een backup te maken van al het ma-
teriaal dat reeds gecryopreserveerd is alsmede de 
meristemen van bananensoorten die de komende 
tien jaar met de druppelvitrificatie methode zul-
len worden ingevroren.
Die extra ruimte kan ook worden benut voor 
opslag van bevroren plantenmateriaal uit andere 
collecties. “We willen een soort verzekering zijn 
voor andere instituten die met cryopreservatie 
bezig zijn. De meesten hebben de cryo- en de 
in vitro collectie in hetzelfde gebouw. Dat geldt 
overigens ook voor ons zelf, vandaar dat we een 
deel van het ingevroren materiaal laten bewa-
ren in een cryofaciliteit in Montpellier. Maar 

wij hebben nu de capaciteit en de 
benodigde beveiliging om een soort 
Spitsbergen te zijn voor bijvoor-
beeld de aardappelcollectie in Peru, 
de cassavecollectie in Colombia en 
de lookcollectie in Zuid-Korea. Ook 
daarin is het Xiltrix-systeem van 
toegevoegde waarde, want we kun-
nen naast monitoring ook de hele 
historie opslaan en oproepen van 
alle essentiële parameters. Hiermee 
kunnen we kwaliteitmanagement-
systemen voeden van zowel ons 
eigen als andere instituten. Wat dat 
betreft zijn we helemaal klaar om 
materiaal te ontvangen!”

I N F O R M ATI E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

Bioversity International
www.bioversityinternational.org

Zelfs ervaren laboratoriummedewerkers kunnen maximaal 50 bananensoorten per jaar invriezen.De in vitro werkcollectie dekt met 1.500 verschillende soorten nagenoeg de 

complete diversiteit van bananenplanten, met van elk soort 20 plantjes.
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CELLdisc™
Simplify your scale up and mass cell culture

 Compact cell culture device for basic  
      research and industrial production 

 40 % higher surface/volume ratio than  
      comparable systems
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 Surface treatment for optimal cell attachment

 Easy accessibility due to wide opening port

 Optimal ventilation through central gas  
     support channel
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Hoge-temperatuur regeling 
voor biologische opslagvaten

Sneller destilleren met minder verlies

De CryoFill vulautomaten kunnen 
nu ook worden uitgerust met een 
hoge-temperatuur regeling/alarme-
ring. Deze nieuwe software-optie 
zorgt ervoor dat er stikstofgas in 
het opslagvat wordt geïnjecteerd 
in situaties waar het deksel van 
een vat te lang open staat en de 
temperatuur boven in het vat begint 
op te lopen. Door de injectie van 
het stikstofgas wordt de verdam-
ping kunstmatig verhoogd, zodat 
de temperatuur in de nek van het 
vat weer daalt. Gebruikers kunnen 

deze regeling zelf instellen op een 
bepaalde temperatuur en tijd van 
het injecteren.
De hoge-temperatuurregeling is 
vooral handig bij de zo genaamde 
‘wide neck’ vaten, zoals MVE611, 
MVE1426, MVE1841, TW10K, 
TW24K en TW38K. Deze optie kan 
ook toegepast worden op oude 
bestaande CryoFill vaten.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

De nieuwe High Performance koeler van Büchi 
kan met recht de grootste koeler van het labo-
ratorium worden genoemd. Het condensatie-
oppervlak en de koelcapaciteit zijn namelijk 
twee keer zo groot als bij standaard verticale 
condensors. Met deze koeler kan bij grotere 
temperatuurverschillen worden gedestilleerd 
en is destillatie van oplosmiddelen met lage 
kookpunten mogelijk. Het grotere condensatie-

oppervlak voorkomt uitstoot van emissies in de 
atmosfeer. Hierdoor komen slechts verwaar-
loosbaar kleine hoeveelheden in de vacuüm-
pomp, wat weer leidt tot minder slijtage van 
onderdelen.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com
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Intertek investeert fors in
apparatuur en automatisering

In 2017 is in de Intertek-vestigingen in Rotterdam, Antwerpen en Gent 
voor zo’n 2,5 à 3 miljoen aan nieuwe analyse- en automatiseringsappa-
ratuur geplaatst. Deze investeringen waren nodig om aan de groeiende 
klantvraag te blijven voldoen. De groei zit hem niet alleen in de gro-
tere vraag naar inspectiegerelateerd werk (Cargo), maar hangt ook 
samen met het succes van monitoring diensten op het gebied van 
smeerolie en metaalbewerkingsvloeistoffen, alsmede algemene 
analyse aanvragen (Analytical Assessment).

S
inds enkele jaren biedt het Intertek-labo-
ratorium in Rotterdam kwaliteitscontrole 
en monitoringprogramma’s op het gebied 
van metaalbewerkingsvloeistoffen. Deze 

vloeistoffen, ook wel ‘cutting oils’ of ‘metal wor-
king fluids’ genoemd, zijn in de regel emulsies: 
concentraten op waterbasis, met een beetje olie 
er in. Ze worden –veelal in grote baden– gebruikt 
bij tal van processen in de metaalverwerkende 
industrie, zoals walsen, gieten en frezen. De 
vloeistoffen kunnen bij deze processen meer-
dere functies hebben: koelen, beschermen tegen 
corrosie, zorgen voor een smerende werking, 
spoelen en/of het voorkomen van plakken van 
metaaloppervlakken. Metaalbewerkingsvloei-
stoffen zijn dan ook complexe formuleringen met 
verschillende soorten additieven, waarvan de 
samenstelling geoptimaliseerd is voor de betref-
fende toepassing.
“Het is voor bedrijven in de metaalverwerkende 
industrie belangrijk dat de door hen gebruikte 
metaalbewerkingsvloeistoffen gedurende de hele 
levenscyclus optimaal presteren. In de eerste 
plaats moeten ze goed blijven koelen, want 
tijdens het metaalbewerkingsproces wordt veel 
hitte gegenereerd. Koel je niet voldoende, dan 

kan dat leiden tot schade aan apparatuur en 
producten, en stilstand van het proces. Maar ook 
kan de productkwaliteit achteruit gaan omdat 
bijvoorbeeld bij het walsen het contactoppervlak 
minder egaal wordt, waardoor de metaalplaten 
onregelmatig uitharden en zelfs aan de wals 
kunnen blijven plakken. Een ander aspect is 
veiligheid voor de procesmedewerkers. Omdat 
het hier om waterige oplossingen gaat, kunnen 
er allerhande micro-organismen gaan groeien. 
Dit wordt tegengegaan door het toevoegen van 
biociden, verbindingen die langs chemische of 
biologische weg schadelijke micro-organismen 
bestrijden. Het is wat dat betreft dus zaak om 
niet alleen te testen op de aanwezigheid van 
bacteriën, schimmels of andere micro-organis-
men, maar ook het gehalte aan biociden in de 
metaalbewerkingsvloeistoffen in de gaten te 
houden”, vertelt Noureddine Edir, lab supervisor 
van het ‘Oil Condition Monitoring’ laboratorium, 
het OCM-lab, bij Intertek in Rotterdam.

Automatiseren bepaling van biociden
Waar de focus van het OCM-laboratorium tot 
voor een jaar of vijf geleden nog bijna volledig 
lag op de analyses voor condition monitoring 

van smeerolie, zijn er sinds die tijd 
ook de bepalingen voor monito-
ringprogramma’s op het gebied van 
metaalbewerkingsvloeistoffen bij-
gekomen. “We zijn er vol ingestapt 
na een klantvraag om de volledige 
analyse van metaalbewerkingsvloei-
stoffen op te pakken. Dit bedrijf, dat 
zelf metaalbewerkingsvloeistoffen 
ontwikkelt en produceert, zocht een 
partner om voor de lange termijn 
mee samen te werken. Hierbij 
wilden zij al hun analyses overzet-
ten naar Intertek, wat sluiting van 
hun eigen lab impliceerde. Dat heeft 
niet alleen consequenties voor het 
praktische werk, maar ook voor de 
kennisontwikkeling. In de samen-
werking  hebben we dus geborgd 
dat we regelmatig kennis uitwisse-
len. Enerzijds om een stukje ontwik-
keling te continueren binnen het be-
drijf van de klant, en anderzijds om 
ons analytisch scherp te houden bij 
nieuwe productformules. De klant 
komt derhalve een paar keer per jaar 
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naar ons lab om te kijken waar we 
mee bezig zijn en ons bij te praten 
over de nieuwste ontwikkelingen. 
Ze vragen ons regelmatig om dingen 
uit te zoeken; bijvoorbeeld of je op 
dit monster dit soort typen analyses 
kan uitvoeren. Op die manier zorgen 
we samen voor een stukje ontwik-
keling en zetten we samen nieuwe 
methodes op”, stelt Marcel Meurs, 
die met zijn collega Vanessa Struik 
als ‘diagnostician’ verantwoordelijk 

is voor de vrijgave van de analyseresultaten en in 
de rapportage naar de klant zowel trendanalyses 
als individuele analyseresultaten meeneemt en 
daar uitleg over geeft.
Marcel is tevens ‘special projects officer’ OCM 
en houdt zich in die hoedanigheid bezig met 
de implementatie van nieuwe technieken en 
apparatuur binnen de afdeling. Zo ook voor de 
analyses van metaalbewerkingsvloeistoffen. “Bij 
de start van het project merkten we dat er een 
aantal analyses bij zaten die vrij veel tijd kostten. 
De biocidebepaling vergde bijvoorbeeld heel veel 

manueel werk. Aanvankelijk waren twee mensen 
dagelijks bezig om de monsters klaar te zetten, 
en dan het reagens toe te voegen, wachten, 
even iets anders gaan doen, zorgen dat je op tijd 
weer terug bent om het volgende reagens toe 
te voegen, weer wachten, weer terugkomen. En 
dan handmatig het monster in de cuvet zetten 
om die op UV te meten en het resultaat af te 
lezen en op te schrijven. Voor één monster is dat 
niet zo erg, maar als je er tien achter elkaar hebt, 
raak je het overzicht al snel kwijt. Na een half uur 
is de reactietijd voorbij, maar dan moet je wel 

Noureddine Edir, lab supervisor van het OCM-lab, bij de GX-271 liquid handler van Gilson die met behulp van de programmeerbare XYZ-robot voorziet in volledig geautomatiseerde 

monstervoorbewerking voor de bepaling van biociden.

➞
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direct meten; en als de volgende twee minuten 
later is gestart , moet je er wel voor zorgen dat 
die meting ook twee minuten later dan de vorige 
plaatsvindt. Niet te laat, en niet te vroeg.”
“We zijn derhalve op zoek gegaan naar een 
geautomatiseerde werkwijze”, vult Vanessa 
Struik aan. “Die vonden we via Shimadzu –de 
leverancier van de UV-spectrometer– bij Gilson, 
waarmee deze leverancier samenwerkt op het 
gebied van geautomatiseerde monstervoorberei-
dingssystemen in tot dan vooral de food indus-
trie. De applicatie met de liquid handler voor de 
biocidebepaling was de eerste op het gebied van 
metaalbewerkingsvloeistoffen. Hierbij hoeft de 
analist alleen nog maar de monsters af te wegen 
en in een rek te plaatsen, ze in het systeem in te 
geven en op start te drukken. De programmeer-
bare XYZ-robot van Gilson pakt precies op tijd 
het juiste reagens, voegt dit toe aan het monster 
en zorgt er voor dat bij alle monsters alle stappen 
precies even lang duren. Uiteindelijk wordt het 
monster gemeten in een doorstroomcuvet in de 
UV-spectrofotometer. Op die manier kan een rek 
met vijftien monsters binnen twee uur worden 
geanalyseerd en kan de analist na een check van 
de controlemonsters de analyseresultaten naar 

het LIMS sturen. Dat gaat overigens direct vanuit 
het apparaat; we hebben al heel veel toestellen 
aan ons LIMS gekoppeld, en breiden dat aantal 
nog steeds uit. Niet alleen voor analyse-appara-
tuur waar veel data-overdracht is, maar ook voor 
het inspectiegerelateerde werk, waar je minder 
grote volumes hebt, maar wel een continue 
stroom van data.”

Vinger aan de pols
De biocidebepaling is één van de circa twintig 
analyses die Intertek op metaalbewerkings-
vloeistoffen kan uitvoeren. Op het gebied van 
veiligheid zijn dat ook nog plaattesten op de 
aanwezigheid van bacteriën en/of schimmels. 
Ook wordt er standaard getest op het kankerver-
wekkende nitriet. Voor het functioneren van de 
vloeistoffen zijn parameters als pH en alkaliniteit 
belangrijk. De metaalbewerkingsvloeistoffen 
hebben vrij hoge pH-waarden, van 9 of hoger. Als 
de pH daalt zijn deze middelen minder effectief; 
bij een verdere daling kan zelfs de olie-water 
emulsie opbreken, waardoor ze nauwelijks 
nog enige werkzaamheid hebben. Samen met 
meetresultaten voor onder meer het chloride-
gehalte, de geleidbaarheid, corrosie, metaal-

gehaltes, oppervlaktespanning en 
refractie-index heeft de klant een 
goed beeld van de kwaliteit van zijn 
metaalbewerkingsvloeistoffen en 
kan hij tijdig verminderde effecti-
viteit, metaalslijtage en potentiële 
besmettingen detecteren.
Bemonstering vindt in de regel om 
de week plaats. Aan de hand van 
trendanalyse kan worden voorspeld 
wanneer bepaalde parameters buiten 
spec gaan lopen. Dan is er nog geen 
man over boord, want in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld smeerolie waar-
bij vervanging meestal de enige optie 
is, kunnen gebruikers van metaalbe-
werkingsvloeistoffen de samenstel-
ling aanpassen door iets meer te 
verdunnen of juist wat concentraat 
toe te voegen. Als bijvoorbeeld de 
concentratie van het biocide onder 
een bepaalde drempel komt, hoeft 
niet het hele bad te worden vervan-
gen, maar kan er wat biocide worden 
toegevoegd, zodat de antibacteriële 
werking weer gegarandeerd is.

Vanessa Struik en Marcel Meurs hebben beide de functie van ‘diagnostician’, wat zoveel 

zegt dat ze verantwoordelijk zijn voor de vrijgave van de analyseresultaten en zorgen voor 

rapportage naar de klant.

De viscositeitsanalyse wordt bij Intertek sinds kort volledig zelfstandig door deze robot 

gedaan.
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Robot aan het werk
De metaalbewerkingsvloeistoffen vinden plaats 
in het Oil Condition Monitoring (OCM) labora-
torium, dat feitelijk verwijst naar de analyses op 
smeerolie in het kader van preventief onder-
houd. Deze dienstverlening is ook gericht op 
het voorkomen van schade en reparaties aan 
apparatuur, maar heeft nog een extra dimen-
sie vanwege het vervangen van de olie. Dat is 
bij grote installaties en motoren een kostbare 
aangelegenheid, en de klant is erbij geholpen als 
je kunt aangeven wanneer precies vervanging 
noodzakelijk is. Door deze benadering kunnen 
kosten worden bespaard ten opzichte van starre 
onderhoudsregimes, die stellen dat standaard 
om de zoveel draaiuren de olie moet worden 
vervangen.
Intertek biedt standaard analysepakketten voor 
verschillende toepassingen waar smeerolie wordt 
gebruikt, zoals compressoren, gasmotoren, tand-
wielkasten, hydraulische installaties, turbines, 
diesel- & benzinemotoren. Deze pakketten zijn 
applicatiegerichte samenstellingen uit de circa 50 
verschillende analyses die Intertek op smeerolie 
kan uitvoeren. Daarvan zijn er zo’n 20 min of 
meer standaard; de rest zijn specialties die niet 

door elke klant (hoeven te) worden aangevraagd.
Ook binnen OCM vinden steeds meer analy-
ses geautomatiseerd plaats. Laatste, en meest 
indrukwekkende resultaat wat dat betreft, is de 
onlangs gevalideerde analyse op viscositeit met 
behulp van een robotarm. Deze veelgevraagde, 
maar best wel bewerkelijke routine analyse, kan 
nu dag en nacht geheel automatisch worden 
uitgevoerd. Hierbij bepaalt de robot aan de hand 
van LIMS-informatie over het olietype welke 
buisdiameter moet worden gebruikt. Vervol-
gens injecteert de robot het monster in de buis 
en wordt de viscositeit bij 40 °C en bij 100 °C 
gemeten. Om de tien monsters neemt de robot 
een kwaliteitsmonster. Mocht het meetresultaat 
van een QA-monster niet goed zijn, dan wordt 
dat weer teruggemeten, totdat het zeker is dat 
het toestel correct werkt en er geen analyseresul-
taten buiten de grenzen vallen. De meting van de 
viscositeit gebeurt overigens in combinatie met 
de PQ-index, het gehalte aan ferromagnetische 
deeltjes in de olie.

Meer tijd voor specialistisch werk
Met de investeringen in automatisering slaat 
Intertek volgens laboratoriummanager ‘Cargo & 

Analytical Assessment’ Frank van 
Broekhoven meerdere vliegen in 
één klap. “Analisten hebben meer 
tijd om zich met uitdagender en 
meer afwisselend werk bezig te 
houden, van het oplossen van pro-
blemen tot methode-ontwikkeling. 
Automatisering brengt ook met 
zich mee dat we meer monsters 
kunnen analyseren, en we de groei 
in opdrachten kunnen opvangen. 
Een grotere monsterstroom leidt 
ook tot meer massa in het speci-
alistische werk, zodat ook niet-
standaard analyses gemakkelijker 
kunnen worden ingepast binnen 
onze werkzaamheden.”

INFORMATIE

Gilson International
www.gilson.com

Intertek
www.intertek.com

Ontwikkelingen binnen Intertek
Frank van Broekhoven, laboratoriummanager ‘Cargo & Analytical As-
sessment’, heeft sinds 2015 niet enkel de verantwoordelijkheid over het 
laboratorium in Rotterdam, maar ook over die in Antwerpen en Gent, 
in totaal over zo’n 100 mensen. Dat betekent dat het sinds die tijd nog 
gemakkelijker is om kennis te delen binnen de verschillende sites, inves-
teringen per vestiging te bekijken en/of te combineren (synergieën) en 
binnen ieder laboratorium specialismen verder uit te bouwen.
Zo is er inmiddels één LIMS voor België en Nederland samen. Vanuit het 
gezamenlijke LIMS wordt gewerkt aan meer uniforme rapportages en ver-
dere koppeling en integratie van apparaten en databases. “Rapportages 
zijn tegenwoordig veelal gekoppeld met de rapporteringssystemen van 
onze klanten. Snelle responstijden met de nodige nauwkeurigheid in ana-
lyseresultaten is belangrijk voor onze klanten en maakt deel uit van onze 
Customer Promise”, zegt Frank van Broekhoven.
De Customer Promise –‘Intertek Total Quality Assurance expertise, delive-
red consistently with precision, pace and passion, enabling our customers 
to power ahead safely’, in uitingen samengevat als ‘Total Quality. Assu-
red’– is het fundament onder een enkele jaren geleden in gang gezet pro-
ces van herpostionering waarin Intertek verder gaat dan testen, inspec-
teren en certificeren en door aanvullende diensten (‘assurance services’) 

garandeert dat procedures en systemen bij klanten goed en betrouwbaar 
functioneren.
Een zichtbare uiting van die herpostionering is een nieuw logo dat is geïn-
spireerd op de grondlegger van het bedrijf, Thomas Edison, uitvinder van 
de gloeilamp. De punt op de letter i verwijst naar die uitvinding.
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… alles onder controle te hebben. Met de intelligente zuurkast-
elektronica van EXPLORIS TouchTronic®.
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Vermijd fouten in  
pre-analytische fase

Nauwkeurig en veilig bepalen van peroxiden

Greiner eHealth Technolo-
gies (GeT) verwijst naar de 
brede toepassing van zowel 
hardware als software voor 
een efficiënte stroomlijning 
van processen in de gezond-
heidszorg. Dit betekent niet 
alleen verbeteringen vanuit 

een economisch oogpunt, 
maar ook een verbetering op 
het gebied van kwaliteits- 
en veiligheidsnormen. Door 
gebruik te maken van GeT 
oplossingen kunnen deze 
behoeften worden vervuld.
Studies hebben aangetoond 

dat ongeveer 85% van de 
fouten, die voorkomen in 
laboratoriumtests, veroor-
zaakt worden in de pre-
analytische fase. Het huidige 
pre-analytische proces bevat 
een groot aantal foutgevoe-
lige stappen. Bijvoorbeeld 
het handmatig aanbrengen 
van barcodelabels op een 
monster, handgeschreven 
documentatie en niet-tra-
ceerbaar transport van het 
monster naar het laborato-
rium. Wanneer gebruikt in 
combinatie met de voorge-
labelde Vacuette afname-
buizen, kan de nieuwe GeT 
software dé oplossing zijn 
voor al deze problemen.
Door het scannen van pols-
bandjes van patiënten én de 
barcodebuizen, in combi-

natie met volledige digitale 
data uitwisseling, zorgt GeT 
voor standaardisatie die 
tijdverslindende procedures 
significant vermindert. Het 
toepassen van een eHealth 
systeem verbetert veiligheid 
terwijl het kosten verlaagt. 
Fouten, veroorzaakt door 
foutgelabelde afnamebui-
zen, als ook fouten gemaakt 
tijdens het daadwerkelijke 
afnameproces, kunnen wor-
den voorkomen.

Scan met je telefoon de QR-
code voor de GeT animatie.

Greiner Bio-One
www.gbo.com/get

info.nl@gbo.com

Peroxiden komen in petrochemische processen voor als katalysatoren of 
reactie-initiatoren; daarnaast worden ze gevormd door auto-oxidatie van 
onder andere ethers, acetalen, diënen en alkylaromatische koolwaterstof-
fen. Bij blootstelling aan lucht tijdens productie en opslag kan de aanwe-
zigheid van peroxiden tot explosies leiden. Verder hebben peroxiden een 
nadelig effect op brandstofsystemen en verlagen ze het octaangetal in 
benzine.
Voor het nauwkeurig monitoren van sporen 
van de reactieve peroxiden heeft Da Vinci 
Laboratory Solutions de DVLS Fast Peroxide 
Analyzer (FPA) ontwikkeld. Deze analyzer 
maakt gebruik van HPLC-modules, zoals een 
quaternaire pomp en een geautomatiseerd 
monsterintroductiesysteem, waarbij een 
UV-detector de peroxiden detecteert. 
De analyse van peroxide als actieve zuurstof, 
is gebaseerd op de oxidatie van jodide door 
peroxide:
ROOH + 2I

-
 + 2H

+
 → ROH + I2 + H2O

Twee reagentia: azijnzuur in propanol en 

natriumjodide in propanol worden gemengd, wat resulteert in een stroom 
van aangezuurde jodiumoplossing in propanol. Het monster wordt geïnjec-
teerd in deze stroom. In een speciale ovenmodule, die Da Vinci heeft ont-
wikkeld, wordt jodium gevormd onder geconditioneerde omstandigheden. 
De HPLC-UV-detector bepaalt spectrofotometrisch het gevormde jodium, 
dat evenredig is met het niveau van het peroxide. 

De bijbehorende instrument software regelt niet 
alleen de optimale omstandigheden van het instru-
ment, maar automatiseert ook de data-analyse en 
rapportage. De analysetijd is slechts 7 minuten. Di-
verse testen tonen aan dat de Fast Peroxide Analyzer 
een veilig en nauwkeurig alternatief is voor traditio-
nele natchemische analysemethoden. De standaard 
HPLC-modules dragen bij aan een nauwkeurige bepa-
ling van peroxide en het stapelbare ontwerp zorgt 
voor een besparing op de benodigde labruimte.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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28 VACCINONTWIKKELING

R&D-vestiging Vaxxinova
zet reuzenstappen in
ontwikkeling kippenvaccins

Met de opening van het internationale hoofdkantoor in januari 2016 en het nieuwe 
research laboratorium in juni 2017 op Noviotech Campus in Nijmegen maakt 
Vaxxinova vaart met de ontwikkeling van vaccins voor met name kippen. Manager 
R&D Operations Winfried Degen is er met zijn collega’s in geslaagd om in 
iets meer dan een jaar een deel van een gestripte fabriekshal om te zetten 
tot volwaardige klasse II laboratoria.

J
e staat er wellicht niet elke dag bij stil, 
maar achter ieder stukje kip op je bord, 
achter ieder zachtgekookt eitje bij je zon-
dagse ontbijt, zit een kip die in haar leven 

tenminste één keer is gevaccineerd. Hoe vaak 
dat is gebeurd, hangt af van haar verwachte 
levensduur. Bij een vleeskip, die in de regel zes 
tot acht weken leeft, volstaat een minimaal 
vaccinatieregime. Legkippen leven 60 tot 90 
weken. Bij hen is vaccinatie als kuiken niet 
voldoende en moet je dit nog een aantal maal 
herhalen. Top-of-the-bill wat dat betreft zijn de 
grootouderdieren en de vermeerderingsdieren, 
die eieren produceren waaruit legkippen of 
slachtkuikens worden geboren. Dit zijn kostbare 
dieren, waarbij maatregelen zoals vaccinatie erg 
belangrijk zijn om ziektes te voorkomen.
Een boer kan het zich alleen al vanwege de 
schaalgrootte niet veroorloven om niet te vac-
cineren. De kosten voor het verliezen van de hele 
veestapel zijn immers vele malen hoger dan die 
voor vaccinatie, een paar cent per kip per keer. 

Maar natuurlijk speelt het dierenwelzijn een min-
stens zo belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk 
om te kunnen beschikken over vaccins die be-
scherming bieden tegen de bekende ziektes. En 
om, in het geval van zich voordoen van nieuwe 
varianten, daarop snel in te kunnen springen met 
de ontwikkeling van nieuwe vaccins.

In eigen beheer
De Duitse EW Group, actief binnen de agribusi-
ness, besloot in 2010 om een eigen vaccinpoot 
op te zetten, de Vaxxinova Groep. Het Itali-
aanse IZO, overgenomen in 2014, is inmiddels 
de grootste productiesite van Vaxxinova voor 
geregistreerde pluimvee vaccins. Naast Nijmegen 
heeft Vaxxinova R&D sites in het Noorse Bergen 
(voor aqua) en Japan (kip). Verder zijn er in Duits-
land drie Vaxxinova-vestigingen voor diagnostiek 
(Leipzig), R&D (Münster) en de productie van 
autogene vaccins (Cuxhaven)”, vertelt Winfried 
Degen, manager R&D Operations bij Vaxxinova 
in Nijmegen. Autogene vaccins zijn custom-made 

vaccins die specifiek voor een be-
paalde boerderij of gebied worden 
ontwikkeld tegen ziektes waarvoor 
(nog) geen geregistreerde vaccins 
beschikbaar zijn of waar geregis-
treerde vaccins niet langer effectief 
zijn. Deze vaccins, die binnen enkele 
weken kunnen worden ontwikkeld, 
mogen alleen op de boerderij of in 
het gebied worden gebruikt waar de 
ziekteverwekker is geïsoleerd.

Hoofdkantoor in Nijmegen
Voor zowel het nieuwe hoofdkantoor 
als het onderzoekslab was de keuze 
voor Nijmegen en Novio Tech Cam-
pus een heel bewuste. De provincie 
en gemeentes blijven investeren 
in de kenniseconomie en daardoor 
biedt de regio hoogwaardige werk-
gelegenheid op de lange termijn. 
Daarnaast zijn de belangrijke ken-
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niscentra als de universiteiten van 
Nijmegen, Utrecht en Wageningen 
en de Gezondheidsdienst in Deven-
ter gunstig gelegen ten opzichte van 
Nijmegen. Bovendien is Nijmegen 
door haar internationale karakter en 
goede bereikbaarheid een aantrek-
kelijke locatie, tevens voor mede-
werkers met een Duitse achtergrond 
of woonplaats. 

Ideale inrichting
De eerste 18 maanden zijn besteed 
aan de bouw en inrichting van 

de laboratoria. “De gebouwen van Noviotech 
Campus zijn feitelijk gestripte fabriekshallen, met 
per verdieping aan de ene kant van de gang een 
serie kantoren en aan andere kant een grote open 
ruimte die ‘naar believen’ kan worden ingericht. 
Dat gaf ons alle flexibiliteit om op basis van onze 
expertise de laboratoria te ontwerpen en te laten 
bouwen. We hebben in totaal acht laboratoria, 
waarvan er drie een toegang hebben via een sluis, 
met een dubbele deur en een inter-lock systeem. 
Het idee is om in deze laboratoria met specifieke 
virussen te kunnen werken, dan wel om deze 
laboratoria te gebruiken voor activiteiten als het 
kweken van schone cellen of het produceren van 

zaaivirussen. De andere vijf zijn meer ‘standaard’ 
laboratoria: één DNA/eiwitlab, één chemielab 
waar de vaccins worden bereid en drie virolo-
gische labs. Alle acht laboratoria hebben een 
ML-II / BSL 2 status en bevinden zich achter een 
personensluis en een goederensluis. Dat geldt ook 
voor de ruimte met een drietal grote broedsto-
ven, waar virussen worden gekweekt op eieren, 
de kantoorruimte voor de analisten, het magazijn 
voor disposables en een ruimte voor vloeibare 
stikstofopslag en -80 °C en -20 °C vriezers. Ook 
is er een spoelkeuken met een grote destructie-
autoclaaf. Die is voor een virologisch ML-II lab 
essentieel: al het afval dat wij produceren moet 

Op basis van eerdere ervaringen is bij Vaxxinova wederom gekozen voor de door BioSPX geleverde met een microplate stacker uitgeruste washer en reader van BioTek. Deze combinatie 

wordt vooral gebruikt voor het klassieke ELISA-werk, zoals het vaststellen van antilichaam titers.

➞
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via een autoclaaf naar buiten, tot aan 
de laboratoriumjournaals toe.”

Vertrouwde reader/washer
De laboratoria zijn uiteraard voorzien 
van de nieuwste apparatuur. De keuze 
is vaak gemaakt op basis van ervaring 
opgedaan in het verleden. Zo ook voor 
de door BioSPX geleverde met een 
microplate stacker uitgeruste washer 
en reader van BioTek, die vooral 
worden gebruikt voor het klassieke 
ELISA-werk, zoals het vaststellen 
van antilichaam titers. “De keuze is 
gemaakt voor deze apparatuur omdat 
deze bekend was en wij er zeer tevre-
den over waren. Ook onze collega’s in 
Münster gebruiken deze BioTek ap-
paratuur, dus dat is alleen maar handig 
wanneer testen onderling vergeleken 
kunnen worden. Ook scheelt dit heel 
veel tijd die je anders kwijt bent met 
valideren”, zegt Winfried Degen.

Sterke groei
Met precies naar wens ingerichte la-
boratoria, bekende en bewezen appa-
ratuur waarmee kan worden gewerkt 
en jarenlange expertise op het gebied 
van vaccinontwikkeling voor dieren is 
Vaxxinova inmiddels vol ambitie uit de 
startblokken weggeschoten. De R&D 
organisatie in Nijmegen zal zich in 
eerste instantie richten op de optima-
lisering en registratie van bestaande 
vaccins. Daarnaast lopen er een aantal 
researchprojecten om nieuwe vaccins 
te ontwikkelen.
Waar er begin 2016 nog zes mensen in 
Nijmegen werkten, zijn dat er inmid-
dels al een kleine 25. Als alles volgens 
planning verloopt moeten dat er eind 
van dit jaar 40 zijn. “We hebben een 
hele platte structuur. De functie van 
hoofd R&D wordt door mijn collega 
Erik Jagt en mijzelf ingevuld. Erik, aan 
wie ik rapporteer, houdt zich vooral 
bezig met de inhoud van de projecten 
en de technische ondersteuning op 
de andere vestigingen. Mijn focus ligt 
meer op ‘operations’, dus vergun-

De Touch serie van de BioTek ELx405 microplate washers is voorzien van een kleuren touch screen en een USB-aansluiting 

voor het opslaan van wasprotocollen.

Al het 
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destructie-

autoclaaf 
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LV34 BioSPX-Vaxxinova.indd   30 21-02-18   14:32



31LABVISION  |   #1   |   FEBRUARI 2018  

■

ningen, communicatie richting eigenaar van het 
gebouw, budget en investeringen. We hebben 
op dit moment zes project managers, die ieder 
een aantal registratie- en/of researchprojecten 
onder hun hoede hebben. We streven er naar om 
per project manager minimaal twee analisten te 
hebben. De analisten die wij daarvoor op het oog 
hebben zijn echter niet zo gemakkelijk te vinden. 
Naast leergierige, enthousiaste mensen zijn we 
namelijk ook op zoek naar mensen op HBO-
niveau met ervaring op ons gebied. Die mensen 
nodig ik van harte uit om contact met ons op te 
nemen!”

I N F O R M ATI E

BioSPX
www.biospx.com

Vaxxinova
www.vaxxinova.com

Jaren werken aan een nieuw vaccin
Met de ontwikkeling van een nieuw veteri-
nair vaccin is in de regel zeven tot tien jaar 
onderzoeks- en ontwikkelwerk gemoeid. De 
trigger voor zo’n nieuw vaccin is vaak de 
moleculair-biologische identificatie van een 
onbekende ziekteverwekker, in veel geval-
len een virus. 
Voordat het traject van vaccinontwikke-
ling in kan worden gegaan, is het belang-
rijk om met behulp van de postulaten van 
Koch, opgesteld door de Duitse medicus 
en ontdekker van de tuberculose-bacterie 
Robert Koch (1843-1910), aan te tonen dat 
het betreffende virus de ziekteverwekker is. 
Is dat het geval, dan is het zaak om uit te 
zoeken in welke vorm het virus het meest 
geschikt is voor de beschermende werking. 
De meest eenvoudige vorm is vaccinatie 

met een afgedode vorm van het virus, waar-
bij in een later stadium door toediening van 
het levende wild type virus wordt nagegaan 
of er voldoende bescherming tegen het des-
betreffende virus is opgebouwd. Een andere 
strategie is het afzwakken van het virus, 
wat bereikt kan worden door het virus via 
een aantal passages op cellen of eieren te 
laten groeien. 
Ook hier blijkt uit toediening van het le-
vende wild type virus of dit een effectieve 
benadering is. Een derde benadering, die 
vanuit het onderzoek naar humane genees-
middelen steeds meer opgang maakt in het 
veterinaire domein, gaat niet uit van het 
hele virus, maar gebruikt essentiële stukjes 
gen van het virus die coderen voor belang-
rijke eiwitten.

Hierna start -analoog aan het humaan me-
dicijnonderzoek– het traject om ondermeer 
de veiligheid, effectiviteit en farmacokine-
tiek van het vaccin vast te stellen. Al dat on-
derzoeks- en ontwikkelwerk, dat net als bij 
het humane werk volgens sterk gereguleer-
de voorschriften moet worden uitgevoerd 
en qua data volledig traceerbaar moet zijn, 
staat uiteindelijk–voor Europa althans– aan 
de basis van een aanvraag voor toelating 
bij het Europees Geneesmiddelenbureau, 
de EMA (European Medicines Agency), het 
agentschap dat eind 2019 zal verhuizen van 
Londen naar Amsterdam. Is dat oordeel (op 
basis van de drie pijlers kwaliteit, veiligheid 
en werkzaamheid) positief, dan kan het re-
gistratieproces in gang worden gezet (redac-
tie LabVision).

Vaxxinova heeft drie grote broedstoven in gebruik voor het kweken van virussen op eieren.
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...kinderspel!

In één keer naar het juiste resultaat...

YSI 2900 en 2950 Biochemische Analyzers 
» Resultaten binnen 1 minuut, zonder monstervoorbewerking.

» Snel en nauwkeurig dankzij de YSI Golden Standard enzym technologie.
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34 LABORATORIUMORGANISATIE

Sinds 1 juli 2016 is de MasterLab-vestiging Putten ondergebracht bij die 
van Boxmeer. Het hiervoor compleet verbouwde lab in Boxmeer fungeert 
als Center of Excellence op het gebied van feed analyse voor het Nutreco-
concern. Bovendien ondersteunt het met het alsmaar groeiende wereldwijde NIR-
netwerk voor grondstofanalyses steeds meer klanten van de Nutreco-vestigingen. 

Peter Bom, general manager van MasterLab: “De realisatie van het Centre of Excellence op het gebied van feed analyses in Boxmeer heeft zowel Nutreco als MasterLab geen windeieren 

gelegd.”
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MasterLab doet als
Center of Excellence
goede zaken voor Nutreco

E
en analytisch laboratorium dat valt onder 
de marketing afdeling. De logica hierach-
ter zal bij menig bedrijf ver te zoeken zijn. 
Zo niet bij MasterLab, dat onderdeel is van 

Nutreco, ontwikkelaar en producent van onder 
meer premixen voor vee- en visvoer. Peter Bom, 
sinds 2008 general manager bij MasterLab, legt 
uit waarom deze indeling in het geval van zijn be-
drijf juist wel voor de hand ligt. “Dit heeft alles te 
maken met onze NIR-service, die we leveren voor 
zo’n 50 Nutreco-bedrijven over de hele wereld 
en inmiddels ruim 300 klanten van deze zuster-
bedrijven; een aantal dat jaarlijks met tientallen 
groeit. Al deze klanten, meestal diervoederpro-
ducenten, hebben op locatie een NIR-apparaat in 
gebruik waarmee ze heel eenvoudig en razendsnel 
binnenkomende grondstoffen van hun toeleveran-
ciers kunnen controleren op bijvoorbeeld eiwitten 
en nutritionele factoren en aan de hand van 
‘discriminant analysis’ de zuiverheid ervan kun-
nen bepalen. NIRS staat of valt met betrouwbare 
kalibratielijnen en een uitgebreide database met 
NIR-spectra. Inmiddels hebben we wat dat betreft 
de grootste database ter wereld op het gebied van 
feed-analyse. Bovendien is de conversie van het 
labwerk naar de kalibratielijnen geaccrediteerd, 
zodat de NIR-metingen gelijkwaardig zijn aan 
natte chemie bepalingen. Als gebruiker heb je dus 
altijd de zekerheid dat de resultaten de vereiste 
betrouwbaarheid hebben. En mocht een monster 
niet worden herkend door de database, dan ana-
lyseren wij het monster in het lab in Boxmeer. De 
resultaten daarvan kunnen we dan toevoegen aan 
de database, zodat die nog robuuster wordt.”
Met NIRS kan de klant op verschillende manieren 

geld besparen. “Stel een diervoederproducent 
koopt een partij maïs op basis van een 42% 
eiwitgehalte. Als er uit de ingangscontrole met 
NIR een hoger percentage komt, is dat pure winst 
omdat er dan minder maïs, dus eiwit, hoeft te 
worden gedoseerd. Is het gehalte lager dan 42%, 
dan kan hij dat op zijn toeleverancier verhalen. 
Een niet minder belangrijk aspect is dat Nutreco 
aan de hand van de analysegegevens veel beter 
kan adviseren over de formulaties. Daar bespaart 
zo’n diervoederproducent ook weer geld mee. Als 
hij heel precies kan sturen, heeft hij de inves- ➞

tering in zo’n NIR-apparaat (toch 
zo’n 45.000 euro) er zo uit. Ik ken 
gevallen waar dat al binnen een paar 
maanden het geval was”, vertelt 
Peter Bom.
De NIR-service is zo ingericht dat 
klanten alleen hoeven te investeren 
in een NIR-apparaat. Gebruik van de 
database is gratis, waarbij natuurlijk 
wel moet worden aangetekend dat 
het ‘gratis’ is verdisconteerd in de 
contracten voor de premixen die 

Stan Boelders en Anita van den Heuvel werken sinds november 2017 respectievelijk september 2017 bij MasterLab. Zij zijn 

net als de in juni 2017 gestarte Linda Gommers, die op de foto ontbreekt, via Checkmark Labrecruitment aangedragen.
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de Nutreco-bedrijven afsluiten met hun klanten. 
In die hoedanigheid is de NIR dus een customer 
service tool, een marketinginstrument pur sang, 
die meerwaarde biedt voor de klant. En ook een 
zekere afhankelijkheid schept, wat weer goed is 
voor de business van Nutreco.

Netwerk voor mycotoxines
Het succes van de NIR-service heeft de kiem 
gelegd voor een soortgelijke service tool, maar 
dan op het gebied van mycotoxines, die onder de 
naam Mycomaster vanaf 2013 bij inmiddels 30 
Nutreco-bedrijven en 120 klanten is uitgerold. 
“We zien een stuk vaker mycotoxines dan zeg 
tien jaar geleden. Deze afvalstoffen van schim-
mels, die op allerlei granen kunnen voorkomen, 
variëren sterk per seizoen en per regio. De hoge-
re frequentie heeft waarschijnlijk te maken met 
‘global warming’: het wordt warmer en vochti-
ger, en dan gedijen de schimmels beter. Om deze 
meting ook lokaal mogelijk te maken, hebben 
we een sneltest ontwikkeld waarbij je na enkele 
eenvoudige monstervoorbereidingsstappen de 
concentratie van momenteel zes verschillende 
mycotoxines met behulp van teststrips in een 
kleine reader kunt aflezen. Deze waarde wordt 
samen met allerlei gegevens over het monster 
direct via het web naar een centrale database bij 
Masterlab gestuurd. Daaruit kan onmiddellijk 
een advies worden geretourneerd. Een bedrijf in 
Pakistan meet bijvoorbeeld een gehalte aan afla-
toxines dat boven de wettelijke limiet ligt. Dan 
krijgt de gebruiker teruggemeld: ‘u bent voor de 
afgelopen drie maanden de eerste in deze regio 

met een verhoogd aflatoxinegehalte. Weet u 
zeker dat u de bepaling juist heeft uitgevoerd? 
Advies: doe de bepaling nogmaals’. Of: ‘u meet 
een verhoging en dat zien we met deze grondstof 
wel vaker in deze regio. Dus er is waarschijnlijk 
een actueel mycotoxineprobleem. U kunt deze 
grondstof wel gebruiken voor kippenvoer, maar 
niet voor koeien.’ Op die manier kan de gebruiker 
direct actie ondernemen, bijvoorbeeld een be-
paald anti-schimmelmiddel van Nutreco aan het 
mengvoer toevoegen of –als het heel erg is– de 
partij van de toeleverancier afkeuren.”
Mycotoxines worden ook in Boxmeer bepaald. 
Dat gaat nu nog aan de hand van een combina-
tie van clean-up over affiniteitskolommetjes en 
HPLC-analyse. Maar er wordt ook druk gewerkt 
aan de validatie van een LC-MS methode. Die 
is namelijk een stuk sneller. En ook goedkoper, 
omdat er geen dure disposable affiniteitskolom-
metjes meer hoeven te worden gebruikt.

Center of Excellence
MasterLab doet niet alleen met de customer ser-
vice tools goede zaken voor Nutreco. Het heeft 
zich namelijk de afgelopen jaren kunnen ontwik-
kelen tot Center of Excellence op het gebied 
van de feed analyse. Hiervoor is binnen Nutreco 
afgesproken dat de Nutreco-bedrijven analyses 
niet langer lokaal uitbesteden, maar dat het gros 
van de monsters (eenvoudige bepalingen als NIR 
en drogestofgehalte vinden nog wel plaats in de 
QC-laboratoria van de fabrieken) naar Boxmeer 
worden gestuurd. Dat heeft volgens Peter Bom 
verschillende voordelen. “Nutreco houdt het 
geld binnen de onderneming en is ook nog eens 
minder kwijt aan de analyses, omdat wij door 
het grotere monsteraanbod efficiënter en dus 
goedkoper kunnen analyseren. Omdat de meeste 
monsters, zeker die met feed safety van doen 
hebben, allemaal in een en hetzelfde laborato-

rium worden geanalyseerd en de re-
sultaten in een en dezelfde database 
terecht komen, kunnen we relatief 
gemakkelijk kennis uit die gegevens 
halen. Zo weten we precies wat er 
overal in de wereld gaande is op het 
gebied van diervoederveiligheid.”
“Ook voor de analisten zijn er 
voordelen aan dit Center of Excel-
lence verbonden”, vult operationeel 
manager Theo Vrijenhoek aan. “Ze 
werken in een laboratorium dat 
voorop loopt in de feed analyse, met 
voldoende armslag voor investerin-
gen in moderne apparatuur en de 
ontwikkeling van nieuwe metho-
den.”

Bijna iedereen mee
“Van de twintig mensen die werkten 
in Putten zijn er uiteindelijk slechts 
drie niet mee gegaan naar hun 
nieuwe werkplek in Boxmeer, toch 
wel vijf kwartier met de auto; en-
kele reis! Die reistijd was natuurlijk 
best wel een item, maar daarvoor 
zijn we een goede regeling over-
eengekomen. Wat ze echt over de 
streep trok was het mooie, nieuwe 
lab met uitdagende mogelijkheden 
en apparatuur, die je niet zomaar 
elders vindt. En ze zijn gewoon heel 
loyaal, zowel naar Nutreco, als naar 
elkaar. Frappant in dat opzicht is dat 
op één persoon na iedereen in de 
buurt van Putten is blijven wonen 
en dat ze iedere dag carpoolen. De 
hele dag met elkaar werken en dan 
nog eens bijna drie uur met elkaar 
in de auto: dan ga je er echt samen 
voor! Wat dat betreft hebben we 
nu ook een mooie mix van mensen 
met jarenlange ervaring, een groep 
die er wat korter zit en al hard op 
weg is om ook de finesse mee te 
krijgen en een stel jonge analisten, 
die nog moeten leren en die je dus 
helemaal nog kan opvoeden. Maar 
die ons door hun kritische vragen 
ook scherp houden!”, aldus Theo 
Vrijenhoek.

Onder de naam Mycomaster heeft MasterLab bij inmiddels 

30 Nutreco-bedrijven en 120 klanten een methode uitge-

rold voor het op locatie meten van verschillende mycotoxi-

nes met behulp van deze reader.

“Van de twintig mensen die werkten 
in Putten zijn er uiteindelijk slechts 
drie niet mee gegaan naar hun nieuwe 
werkplek in Boxmeer, toch wel vijf 
kwartier met de auto; enkele 
reis!”
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Complete verbouwing
Waar in de situatie voor de verbouwing het 
aanvankelijke lab maar voor een derde daadwer-
kelijk in gebruik was als laboratorium –de rest 
was kantoorruimte–, staat er nu een compleet 
laboratorium van twee verdiepingen. Blikvanger 
op de bovenste verdieping is het chemie lab, een 
grote, lichte, overzichtelijke ruimte, waarbij het 
instrumentarium aan de zijkanten is geplaatst. 
Verder zijn er aparte ruimtes voor ICP (voor de 
metaalanalyse is een redelijk schone omgeving 
nodig) en voor de analyse van lichtgevoelige 
stoffen als vitamines. Beneden zijn er wat meer 
afgescheiden ruimtes, voor onder meer microbio-
logie; PCR en microscopie. Op die verdieping is 
ook de monsterontvangst en -voorbewerking te 
vinden alsmede de customer service voor NIRS en 
Mycomaster.
Met het nieuwe lab en de komst van de collega’s 
uit Putten is ook de organisatie veranderd. Er zijn 
nu vijf teams: chemie, ICP, microbiologie, NIR en 
vitamines + HPLC. “De meeste van deze clusters  
hebben een dusdanige omvang dat mensen daar-
binnen kunnen rouleren. Ook zijn er analisten 
die de stap maken naar een andere groep. Dat 
kan nu allemaal veel gemakkelijker. En het is ook 
belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, 
dat het werk voor iedereen aantrekkelijk blijft. 
De uitwerking verschilt per individu. De een wil 
graag superspecialistisch bezig zijn, expertise 

opbouwen, terwijl de ander zich juist happy voelt 
binnen de routine. Voor al die individuele wensen 
hebben we nu ruimte binnen de organisatie”, 
vertelt Theo Vrijenhoek.

Vacatures
Om de teams aan te sturen is binnen Master-
lab de functie van teamleider gecreëerd. Vier 
van de vijf teamleiders zijn uit eigen gelederen 
aangesteld, de vijfde –Anita van den Heuvel voor 
Natte Chemie– is via CheckMark Labrecruit-
ment geworven. “Nutreco heeft een preferred 
afspraak met Randstad voor het invullen van 
vacatures, maar wij zijn daarnaast vrij om een 
aantal gespecialiseerde bureaus te benaderen, 
zoals CheckMark voor laboratoriumpersoneel. 
Naast Anita hebben we op dit moment nog twee 
analisten –Linda Gommers en Stan Boelders– die 
via hen zijn aangesteld. We vinden het bij nieuwe 
kandidaten belangrijk dat ze passen bij de 
bedrijfscultuur en de manier waarop we werken. 
Door de werkwijze van Checkmark is er meestal 
wel een goede match. Zij verdiepen zich in de 
opdrachtgever, komen langs om sfeer te proeven, 
te zien en ervaren hoe er wordt gewerkt, en wat 
er inhoudelijk wordt gedaan. Op basis van die 
informatie maken zij een voorselectie; dragen 
zij kandidaten aan. Wij gaan dan natuurlijk nog 
met die mensen om de tafel om te beoordelen of 
hij of zij past bij de aanstaande collega’s. Verder 

vinden we het belangrijk dat iemand 
affiniteit heeft met de technieken en 
nauwkeurig en gedisciplineerd kan 
werken; alles wat we hier doen is 
immers geprotocolleerd”, zegt Theo 
Vrijenhoek.
Nieuwe medewerkers beginnen 
standaard als uitzendkracht. Bij 
geschiktheid volgt na twee jaarcon-
tracten een vaste aanstelling. “Bij 
iedere nieuwe werknemer streven 
we naar een vast dienstverband, 
niet in de laatste plaats omdat de 
gemiddelde analist best veel tijd 
nodig heeft om ergens goed thuis 
te raken. Voordat zo iemand een 
beetje het vak heeft geleerd, ben 
je zo een half jaar verder. Gelukkig 
voor ons en voor de nieuwe mede-
werker komt het bijna niet voor dat 
uitzendkrachten afhaken!”, aldus 
Peter Bom.

I N F O R M ATI E

CheckMark Labrecruitment
www.checkmark.nl

MasterLab
www.masterlab.nl

Operationeel manager Theo Vrijenhoek in het nieuwe chemie lab. De oranje gloed is afkomstig uit het vitaminelab waar blauw/groen licht de metingen verstoort.
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Automatische  
peptidesynthese

Variabele, mechanische pipet

Tafelmodel NMR-spectrometer voor R&D

CEM Corporation brengt peptidesynthese naar 
een nog hoger niveau. De synthesizers van CEM 
zijn de enige op de markt die microwave energie 
kunnen toepassen over de gehele (HE-SPPS) 
procedure. Hierbij is de Liberty Blue een uniek 
systeem in het portfolio van CEM.
Liberty Blue is een volledig geautomatiseerde 
microwave peptidesynthesizer met de gepaten-
teerde Flex-Add technologie. Dit is een op druk 
gebaseerde toedieningstechniek waarbij sample 
loops verleden tijd zijn. Door deze verfijnde tech-
niek is primen overbodig en wordt het gebruik 
van oplosmiddelen tot 90% verlaagd. Tijdens de 
synthese kan het systeem tijdelijk gepauzeerd 
worden om methodecondities aan te passen of 
reagentia toe te voegen.
Het systeem beschikt over 27 aminozuurposities 
en een interne temperatuurregelaar in een 30 
ml of 125 ml reactievat. Neem daarnaast nog 
een cycle tijd van 4 minuten in combinatie met 
een hoge opbrengst, en er ontstaat de snelste en 
meest flexibele peptidesynthesizer die momen-
teel verkrijgbaar is.
De licentievrije en gebruiksvriendelijke soft-
ware is aangevuld met voorgeprogrammeerde 
syntheseprotocollen. Rapportage volgt na iedere 
synthese. Na iedere cycle vindt automatisch een 
reinigingsroutine plaats, waardoor het systeem 
zichzelf onderhoudt.
De Liberty Blue is een modulair systeem dat is 
uit te breiden met één of twee HT12-modules 
voor hogere throughput eisen, een UV-monitor 
en zelfs een camera. Daarnaast kunnen huidige 
Liberty1 gebruikers zeer eenvoudig de Liberty1 
upgraden naar de Liberty Blue.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

De Pulsar van Oxford Instruments is een 
hoge resolutie 60 MHz NMR-spectrome-
ter, toegespitst op onderzoeksdoeleinden. 
Dankzij de 1,4 T permanente magneet 
met zeer hoge homogeniteit levert de 
Pulsar hoge kwaliteit 1D- en 2D-NMR-
spectra van 1H, 19F, 
13C en 31P. Met deze 
permanente magneet is 
de noodzaak voor het 
gebruikt van vloeibaar 
helium of vloeibaar 
stikstof niet meer aan-
wezig, wat scheelt in 
de kosten, infrastruc-
tuur en exploitatie. 
De Pulsar is geschikt voor verreweg de 
meeste analyses van vloeibare monsters. 
Vaste monsters kunnen worden opge-
lost in gedeuteerde of niet-gedeuteerde 
oplosmiddelen. 
Intuïtieve, stap-voor-stap software bege-
leidt de gebruiker door het meetproces. 
De gegevens worden verwerkt met de 
veelgebruikte Mnova-software. Een bi-
bliotheek met pulsreeksen is inbegrepen, 

dus de Pulsar is vrijwel direct klaar voor 
gebruik. 
Geavanceerde automatische shimming 
zorgt voor een zeer homogeen magnetisch 
veld. In combinatie met het gebruiksge-
mak maakt dat de Pulsar geschikt voor ge-

bruik in bijna elk academisch of industrieel 
chemielaboratorium, voor onderwijs, voor 
organische synthese analyse of voor ma-
teriaalidentificatie. Met de Pulsar verhuist 
NMR-spectroscopie met hoge prestaties 
naar de labtafel.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

De Pipetman L is ontworpen om de dagelijkse productiviteit 
te vergroten en de mogelijkheid te geven om langer te kunnen 
pipetteren. De lichtgewicht pipet biedt een optimaal comfort 
en er is weinig kracht nodig om te pipetteren. Het maakt niet 
uit of je links- of rechtshandig bent; de tipejector is eenvoudig 
te verstellen naar de voor jou meest comfortabele positie. De 
tipejector is overigens beschikbaar in robuust roestvrij staal of in 
een plastic uitvoering, waarmee je geen last hebt van eventuele 
corrosievorming.
Door volumefixatie worden pipetteerfouten verminderd. Het 
vermijden van onopzettelijke volumeveranderingen zorgt voor 
een betere precisie en accuratesse. Welk model je ook kiest – 
een single channel of een multi channel, beide beschikbaar in de 
volledige volumereeks – bij elk model ben je verzekerd van een 
consistent volumeniveau. 

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com
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Robot helpt VSL een handje
bij maken van standaarden

Een zo klein mogelijke onzekerheid. Daar draait het om bij VSL, 
ons Nationaal Metrologisch Instituut in Delft. Dat geldt ook bij de 
bereiding van gasstandaarden, waarbij met name het wegen en doseren 
zo nauwkeurig mogelijk moet worden uitgevoerd. Door robotisering is 
hier winst te behalen, zo laat de door VSL samen met Da Vinci Laboratory 
Solutions ontwikkelde ‘Liquid Mixture Robot’ zien bij het bereiden van 
VOC-standaarden.

E
en referentiemengsel met 30 verschil-
lende vluchtige organische componenten, 
waarvan er 16 bij kamertemperatuur 
vloeibaar zijn, zoals benzeen of hexaan. 

Ga er maar eens aan staan om dat te maken, en 
dan graag ook in fracties van –afhankelijk van de 
component en de klantwens– 2 tot 1.000 ppb, 
met een relatieve onzekerheid van maximaal 5%, 
ook voor de lage ppb-niveaus. Annarita Baldan 
krijgt het er nu nog warm van als ze vertelt hoe 
dat aanvankelijk handmatig in zijn werk ging. 
“Voor al die 16 vloeistoffen moet je 16 keer een 
hele precieze procedure doorlopen, die geen en-
kele maal fout mag gaan. Hierbij haal je met een 
injectiespuit een kleine hoeveelheid uit een flesje 
met een zuivere VOC en vervolgens injecteer 
je die in het flesje dat het uiteindelijke stan-
daardmengsel zal bevatten. Door herhaaldelijk 
wegen op een precisieweegschaal bepaal je het 
gewicht van het flesje met de standaard voor en 
na injectie, waarna je op basis van zuiverheid en 

molgewicht de molfractie van de VOC kan bere-
kenen. Het injecteren moet heel langzaam gaan, 
druppeltje voor druppeltje. Gaat het te snel, dan 
bouw je druk op, en gaat een deel via het septum 
weer naar buiten. Het zijn immers vluchtige 
componenten. Ook moet je oppassen dat je het 
flesje niet teveel met je handen verwarmt, want 
dan kan er verdamping optreden. Verder moet je 
er voor zorgen dat je altijd een schone spuit hebt, 
dus heel nauwgezet spoelen en drogen tussen 
elke stap, en ondertussen ook nog wegen, iets 
waar je heel geconcentreerd bij moet blijven. Je 
zult begrijpen dat een fout bij al dat handmatige 
werk in een klein hoekje zit, en dat is juist iets 
wat we bij het prepareren van standaarden zo 
veel mogelijk willen vermijden!”
Annarita Baldan, die bij VSL inmiddels consul-
tant en coördinator van EU-projecten op het 
gebied van luchtkwaliteit en klimaat is, stond 
in haar eerste jaren bij R&D aan de wieg van 
het 30-componenten referentiemengsel. De 

vraag hiervoor is ontstaan uit 
EU-wetgeving voor de meting van 
luchtverontreiniging, die stelt dat 
de betreffende VOC’s (bekend als 
ozonprecursors) moeten worden ge-
meten om de tendens te bepalen en 
te kunnen zien of bepaalde  grens-
waarden niet worden overschre-
den. Om er voor te zorgen dat die 
metingen betrouwbaar zijn, is het 
zaak om regelmatig de meetinstru-
menten te kalibreren op basis van 
de gecertificeerde hoeveelheden uit 
het VOC-referentiemengsel. Iets wat 
de beste resultaten levert bij een zo 
klein mogelijke meetonzekerheid 
in de fractie van de afzonderlijke 
componenten.

Succesvol robotsysteem
Om de onzekerheid bij het maken 
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van het VOC-mengsel verder te 
beperken, startte Annarita Baldan 
samen met haar collega Inge van 
Andel een project om het prepa-
reren van de 16 vloeistoffen te 
robotiseren. Met een robot kun je 
niet alleen nauwkeuriger wer-
ken, maar neemt ook de kans op 
menselijke fouten sterk af en –niet 
onbelangrijk– hoeft er minder dure 
arbeidstijd aan dit repetitieve werk 
te worden besteed. “Wij hebben 
hiervoor naar een partij gezocht 
die zowel op hard- als software-
gebied met ons kan meedenken en 
mee-ontwikkelen. Die vonden wij 
in Da Vinci, een bedrijf waar we al 
eerder mee hadden samengewerkt, 

dat bovendien heel dichtbij ons is gevestigd, wat 
voor een project als dit heel prettig werken is. 
Een ander voordeel is dat zij zelf ook standaarden 
gebruiken, zodat ze goed begrijpen wat onze 
achterliggende gedachten zijn en kunnen zorgen 
voor een optimale vertaling van onze werkme-
thode naar een geautomatiseerde oplossing.”
De LMR (‘liquid mixture robot’) is gebouwd op 
basis van een MPS Multi Purpose Sampler van 
Gerstel. Onder de beweegbare arm is plek voor 
twee monsterrekken: in de ene staan de vials 
met de afzonderlijke componenten; in het rek er 
naast staan de vials voor de mengsels en spoel-
vloeistoffen. Verder is er een spoelstation en 
een positie voor de precisieweegschaal. Via een 
grijper zorgt de robotarm voor de benodigde ver-
plaatsingen van met name de vials met standaar-
den van en naar de weegschaal. Hij zorgt er ook 

voor dat de geïntegreerde injectiespuit precies 
boven de benodigde vials komt om met de juiste 
snelheid zeer precieze hoeveelheden vloeistof op 
te zuigen of af te geven.
Voor dit project hebben zowel VSL als Da Vinci 
een deel van de software geschreven. Da Vinci 
richtte zich hierbij op de aansturing van de balans 
en de autosampler alsmede de acquisitie van 
de weegdata en de gewichtsberekening van het 
uiteindelijke gerealiseerde mengsel. VSL concen-
treerde zich op de recepten voor het maken van 
de mengsels, de berekening van de massa- en/of 
molfractie van de afzonderlijke bestanddelen van 
het mengsel op basis van de weegdata, de zuiver-
heid en fysisch-chemische eigenschappen van de 
zuivere componenten. Ook nam VSL de software 
voor de rapportage voor zijn rekening. 
Het systeem is gevalideerd voor het mengsel van 

Onderzoekster Iris de Krom bij de door Da Vinci Laboratory Solutions geleverde MPS Multi Purpose Sampler van Gerstel die de basis is van de door VSL ontwikkelde ‘Liquid Mixture 

Robot’ voor het bereiden van vloeibare mengsels voor gasstandaarden.

➞
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de 16 VOC’s, maar is ook geschikt voor mengsels 
met minder bestanddelen. Bijvoorbeeld BTEX 
(benzeen, tolueen, xyleen) of hoogkokende 
koolwaterstoffen (C7 tot en met C10) in aardgas. 
Voorwaarde –in verband met een goede werking 
van de spuit– is wel dat de VOC’s een viscositeit 
hebben die in de buurt van die van water ligt en 
dat de componenten goed mengbaar zijn. Het 
aantal verschillende componenten waaruit kan 
worden gekozen is 32 en binnen de software 
kunnen tien verschillende mengsels na elkaar 
worden geprogrammeerd. De LMR wordt binnen 
VSL voor het maken van een groeiend aantal 
mengsels toegepast. Het gemak en de nauw-

keurigheid waarmee dat gaat is ook de collega 
metrologische instituten in het buitenland niet 
ontgaan. “We leggen momenteel de laatste hand 
aan een systeem dat we –ook weer in samen-
werking met Da Vinci– hebben gemaakt voor 
een ander instituut; een derde systeem zit in het 
vat”, vertelt Annarita Baldan.

Van vloeistof naar gas
Met een vloeistofmengsel, hoe nauwkeurig ge-
maakt, zijn ze er bij VSL nog niet. Bij de afdeling 
Chemie draait namelijk alles om gasstandaarden. 
In het geval van het referentiemengsel van 30 
VOC’s is het dus zaak dat het vloeistofmengsel 
van 16 componenten met de andere 14, wel gas-
vormige VOC’s, wordt gemengd. Hiervoor wordt 
aangehaakt bij de methode van gravimetrische 
bereiding van gasmengsels, die neerkomt op het 
door een stroom van matrixgas, vaak stikstof, 
laten meevoeren van een bepaalde hoeveelheid 
zuiver gas naar een cilinder. Vervolgens weeg je 
die cilinder ten opzichte van een referentie en 
voeg je het volgende gas toe, weeg je weer de 
cilinder, net zo lang totdat alle benodigde gassen 

in het mengsel zitten. Ten slotte 
zet je met het matrixgas de cilinder 
onder druk.
Om het vloeistofmengsel van de 
16 componenten in de gasvormige 
fase te krijgen (en zo ook geschikt 
te maken voor de gravimetrische 
bereiding) wordt een precieze hoe-
veelheid van enkele honderden µL’s 
in een lege cilinder geïnjecteerd. 
Deze cilinder wordt onder een druk 
van circa 120 bar gebracht met 
een bekende hoeveelheid zero gas, 
veelal hoogzuivere stikstof. Tijdens 
dit proces verdampt de vloeistof. 
De samenstelling van het gevormde 
gasmengsel kan vervolgens vanuit 
de LMR-data en de verhouding van 
geïnjecteerde vloeistof en zero gas 
hoeveelheid worden berekend.

Complex
De hierboven beschreven werkwijze 
van de gravimetrische bereiding 

Annarita Baldan, consultant en coördinator van EU-projecten op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat, bij een opstelling voor de dynamische bereiding van gasstandaarden.

“Je zult begrijpen dat een fout bij al 
dat handmatige werk in een klein 
hoekje zit, en dat willen we bij het 
prepareren van standaarden 
juist zo veel mogelijk vermijden!”
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is een sterke vereenvoudiging van de complexe 
methode, die feitelijk alleen goed toepasbaar 
is bij stabiele componenten. Zijn er instabiele, 
reactieve gassen in het spel of moeten er hele 
lage fracties in de standaard zitten, dan is de 
zogenaamde dynamische methode aan de orde. 
Hierbij worden gasmengsels gemaakt door het 
mengen van (massa)fl ows van kalibratiegassen. 
“Verder zijn er tal van factoren waarmee je re-
kening dient te houden, factoren die voor ieder 
gas weer anders kunnen zijn, maar die je wel 
allemaal tot op de bodem moet uitzoeken om de 
gewenste nauwkeurigheden te bereiken”, zegt 
Iris de Krom, die zich bij R&D van VSL inzet in 
verschillende EU-onderzoeksprojecten. “Neem 
bijvoorbeeld lage fracties NO of NO2, die heel 
reactief zijn en een beperkte stabiliteit heb-
ben. Milieu-instellingen willen in lage fracties 
kunnen meten, en hebben dus behoefte aan een 
standaard om de onzekerheid in de resultaten 
terug te brengen en de metingen goed met die 
van andere instituten te kunnen vergelijken. Het 
is echt een uitdaging om zo’n standaard te reali-
seren. Een zelfde verhaal gaat op voor kwik, dat 

ten opzichte van vloeistoffen een 
hele hoge dampspanning heeft. Wij 
proberen nu om kwik door diffusie 
heel langzaam te laten verdampen, 
zodat we dat kunnen mengen met 
een matrixgas om een gasstan-
daard voor kwik te verkrijgen. 
We zijn goed op weg om dat voor 
elkaar te krijgen. Met dat resul-
taat kan men dan betrouwbaarder 
kleine hoeveelheden kwik in het 
milieu bepalen. En ook hier geldt: 
hoe kleiner de onzekerheid in de 
standaard, hoe beter dat lukt.”

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

VSL
www.vsl.nl

VSL: waar het meten begint
VSL is in Nederland de door de overheid aangewezen instelling voor het verwezenlijken en beheren van de na-
tionale meetstandaarden. Deze standaarden zijn meestal primaire, maar in een aantal gevallen ook secundaire, 
realisaties van de SI-eenheid die bij een grootheid hoort. Realisatie en beheer van meetstandaarden vindt plaats 
op negen vakgebieden, waaronder chemie (op basis van de mol), waar ze primaire gasstandaarden heten (PSM; 
‘primary standard mixtures’). Bij deze meer dan 5.000 PSM’s, die bij VSL worden gemaakt, is de onzekerheid in 
de herleidbaarheid naar internationale standaarden het kleinst. In die zin zijn ze dan ook de primaire realisatie 
van de mol. Dit wordt bereikt door ze middels ringonderzoeken regelmatig te vergelijken met de PSM’s van 
zusterinstituten in het buitenland.
De PSM’s worden gebruikt om PRM's (‘primary reference materials’) voor klanten (gasleveranciers, laboratoria) 
te maken. Dat gebeurt op dezelfde manier als bij de PSM’s. Alleen worden de referentiestandaarden gemeten 
ten opzichte van de PSM’s van VSL, en gaan dus niet mee in de internationale ringonderzoeken. Dit betekent 
dat de onzekerheid in de meetresultaten bij de PRM’s iets groter is dan die bij de PSM’s.Internationaal horen 
deze PRM’s bij de top van wat wereldwijd leverbaar is voor gecertificeerde gasvormige referentiematerialen. 
Nog een stap verder, dus met nog meer onzekerheid, zijn de gekalibreerde gasmengsels, de CGM’s. In dat 
geval sturen leveranciers van gasmengsels zelfgemaakte mengsels naar VSL, waar ze worden gekalibreerd ten 
opzichte van de PSM’s. Het samenstellen van de PSM’s en PRM’s gebeurt volgens de norm ISO 6142-1 (gravi-
metrisch) .
Bij VSL werken 110 mensen, waarvan 40 in R&D, 40 bij de afdeling kalibratie en referentiematerialen en 10 
bij ‘Customized Applied Metrology’: consultancy en acquisitie & coördinatie van klant- en R&D-projecten 
op nationaal en internationaal niveau. Voor ‘Chemie’, één van de speerpunten, is bijna een kwart van de 
mensen werkzaam.

Detail van de LMR: de grijper met geïnte-

greerde injector heeft net een vial op het 

weegplateau geplaatst.

De schatkamer van VSL: meer dan 5.000 zelf ontwikkelde 

‘Primary Standard Materials’, die de bron vormen voor het 

wereldwijd leveren van herleidbaarheid van referentiemate-

rialen en voor het uitvoeren van kalibraties.
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www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency

Maatwerk 
referentiestandaarden

Bespaar met de AccuStandard maatwerkstandaarden op de aanschaf van verschillende 

componenten, de administratie van de houdbaarheden en de productietijd voor het 

zelf samenstellen van de gewenste standaarden.

• Alle standaarden worden gravimetrisch en volumetrisch gecerti� ceerd volgens ISO 

9001 en geaccrediteerd volgens ISO Guide 34, ISO/IEC 17025.

• Een analysecerti� caat wordt met de standaard meegeleverd en geeft een 

overzicht van de gebruikte gravimetrische waarden.

Als exclusieve distributeur van AccuStandard levert Da Vinci Laboratory Solutions 

een breed pakket aan kant en klare, gecerti� ceerd herleidbare standaarden. 

Naast maatwerk is hercerti� catie ook mogelijk. 

Meer informatie? Neem dan contact op met Da Vinci Laboratory Solutions via 

telefoonnummer 010-258 1870 of bezoek de website: www.davinci-ls.com.

Nu ook met
Nederlandse

SDS
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CryoFill met CE- en  
MDD-certificering

Vriesdroger voor continue sublimatie

Geautomatiseerde pyrolyse tot 1.000 °C

Met de Lyovapor L-300 en L-200 introduceert Büchi een nieuw platform 
voor vriesdrogen. Terwijl de L-200 ontworpen is voor hoeveelheden tot 6 
kg (-55 °C), is de L-300 de eerste vriesdroger met onbeperkte capaciteit 
(-105 °C). Met twee condensors en geautomatiseerde hygiënische stoom-
reiniging is de L-300 onafhankelijk van het gesublimeerde volume, wat een 
onbeperkte capaciteit mogelijk maakt met ook nog eens geringe onder-
houdsinspanningen.
Beide platforms zijn individueel configureerbaar en kunnen ieder moment 
worden aangepast aan veranderde eisen. Met het bijbehorende Infinite-
Control kunnen alles procesparameters worden gecontroleerd, zoals de 
temperatuur van de condenser, ter hoogte van alle platen en van het 
product, alsmede de druk in de vriesdroogkamer. Gebruikers kunnen de 
Lyovapor direct op het instrument bedienen of vanaf een werkstation. 
Monitoring van alle procesparameters is mogelijk vanaf elk denkbaar 
mobiel apparaat. De Infinite-Control software biedt dataregistratie, rap-
portages op maat, snelle methode-ontwikkeling en realtime grafieken en 
diagrammen. De Pro-versie biedt daarbij nog de mogelijkheid voor een 
veilige stand waarbij 
het monster wordt 
beschermd en eind-
puntdetectie. 

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Er wordt door bepaalde markt-
partijen beweerd dat de CryoFill 
vulautomaten niet zouden voldoen 
aan de MDD-keur. Dit omdat er 
direct wordt ingegrepen op de be-
sturing van een biologisch opslag-
vat. Deze bewering is pertinent 
onjuist en getuigt van een gebrek 
aan kennis over het principe ach-
ter de CryoFill vulautomaten en 
door de overheid goedgekeurde 
certificering hiervan.
Wanneer door Cryo Solutions een 

CryoFill wordt geïnstalleerd, zal 
dit altijd een geheel en compleet 
autonoom systeem zijn, inclusief 
alle benodigde magneetventielen, 
(drukveiligheden) en sensoren. 
Cryo Solutions mag hier als 
daadwerkelijke producent zowel 
het CE-keur als het MDD-keur op 
afgeven.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

De Gerstel Pyro module zorgt voor een zeer flexibele en efficiënte 
geautomatiseerde pyrolyse van vaste stoffen en vloeistoffen tot 
1.000 °C in combinatie met een GC/MS-bepaling van thermische 
ontbindingsproducten. Het is zelfs mogelijk om thermische desorp-

tie- en pyrolyse-analyses van het-
zelfde monster achter elkaar uit te 
voeren, waardoor de analist in de 
kortst mogelijke tijd een zo schoon 
mogelijk pyrogram en de maximale 
hoeveelheid informatie krijgt. 
In combinatie met de Gerstel 
MultiPurpose Sampler kunnen tot 
40 monsters per tray automatisch 
in één batch worden gepyroly-
seerd. Maximaal zes trays kunnen 
op de sampler worden geplaatst. 
Met slechts één methode en één 
sequence tabel kan de analist het 

complete systeem opzetten, zowel voor thermische desorptie, pyro-
lyse als voor de GC/MS-analyse. Dit vermindert het risico op fouten, 
maakt een efficiënte workflow mogelijk en genereert betrouwbare 
resultaten. 

De Pyrolyzer is eenvoudig te bedienen. Plaats het monster in een 
monsterhouder, bevestig de houder vervolgens aan het TDU-
pyrolyse-inzetstuk en zet het in de Pyro-tray. Het monster wordt 
automatisch geïntroduceerd in de TDU Pyrolyzer. Vergelijkbaar met 
de standaard thermische desorptie worden de afbraakproducten van 
pyrolyse direct naar de GC-kolom overgebracht of opnieuw naar het 
Gerstel gekoelde injectiesysteem CIS toegevoerd. De Pyro module 
kan ook handmatig worden gebruikt.
De initiële thermische desorptie kan worden uitgevoerd bij tempe-
raturen variërend van omgevingstemperatuur tot 350 °C. Pyrolyse 
wordt uitgevoerd bij door de gebruiker gedefinieerde temperaturen 
van 350 °C tot 1.000 °C. Standaard gepulseerde pyrolyse of gepro-
grammeerde verwarming met snelheden van 0,02 °C/s tot 100 °C/s, 
kunnen worden gekozen. 
Op die manier kan de analist de optimale analysecondities selecte-
ren voor elk type monster en de omstandigheden laten variëren van 
monster tot monster in één geautomatiseerde reeks, bijvoorbeeld 
tijdens de ontwikkeling van een methode.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Everlam opent nieuw lab
voor Technical Services en
R&D aan PVB-interlayers

Sinds 1 maart 2018 is Everlam gevestigd in het nieuw gebouwde Centre of 
Competence in Mechelen. Blikvanger in dit gebouw zijn de door Köttermann 
ingerichte laboratoria. De afdeling R&D doet er onderzoek aan en ontwikkeling 
van PVB, dat wordt gebruikt wordt in glaslaminaten, zoals voorruiten van auto’s 
en veiligheidsglas in de bouwindustrie. De medewerkers van Technical 
Services voeren in de laboratoria analyses uit op de glasproducten die  
de klanten van Everlam maken met hun PVB-interlayers.

E
en jong bedrijf met tientallen jaren aan 
ervaring. Zo profileert het pas enkele 
jaren geleden, in 2015 opgerichte bedrijf 
Everlam zich. Die ervaring is afkomstig 

van het gros van de medewerkers die daarvoor 
bij DuPont werkten aan PVB-interlayers, films 
op basis van polyvinylbutyral, die vooral voor 
bescherming en beveiliging in beglazing van met 
name auto’s en gebouwen worden toegepast. 
“Drie jaar geleden heeft DuPont zijn ‘Glass Lami-
nated Solutions’ (PVB en ook andere producten) 
verkocht aan het Kuraray. Omdat dit Japanse 
bedrijf daardoor te groot zou worden in Europa, 
en een monopoliepositie op de markt zou kunnen 
innemen, heeft de EU geëist dat Kuraray weer 
een deel zou verkopen. Dat werd het gedeelte 
van de PVB-interlayers, zowel de fabriek in 
Duitsland als alle ondersteunende functies (R&D, 
Technical Services, sales, marketing, directie) die 
vanuit een DuPont-vestiging in Mechelen werden 
uitgeoefend. Koper was de investeringsmaat-

schappij Gantrade Ventures Corporation van de 
familie Parekh”, vertelt Luc Moeyersons, die al 
meer dan 30 jaar als Technical Service Manager 
actief is in de markt voor PVB-interlayers, lange 
tijd bij DuPont en nu inmiddels bijna drie jaar bij 
Everlam. Deze bedrijfsnaam staat trouwens voor 
‘ever’ en ‘laminated’: altijd gelamineerd.

Lab leidend bij nieuwbouw
Het laboratorium is essentieel voor de business 
van Everlam en speelt een rol in het gehele 
proces, vanaf de initiële R&D tot aan de com-
mercialisering en continue kwaliteitsbewaking 
van het product van de klant waarin een speci-
fieke PVB-film is verwerkt. “Vanaf de start van 
Everlam was het dan ook de wens om een Centre 
of Competence te ontwikkelen, van waaruit we 
dat hele proces kunnen coveren”, vertelt Gerben 
van Sandvoet, sinds enkele maanden net als Luc 
actief als Technical Service Manager, maar de vier 
jaar daarvoor werkzaan in het R&D-laboratorium 

bij eerst even DuPont en later 
Everlam. “Je zult begrijpen dat zo’n 
investering niet een-twee-drie kan 
worden geregeld. Daarbij kwam 
dat de prioriteit lag bij het kunnen 
blijven uitvoeren van ontwikkeling 
en simulaties van nieuwe producten 
op extrusielijnen. Omdat DuPont dat 
soort onderzoek had gecentraliseerd 
in de Verenigde Staten konden wij 
daar geen gebruik meer van maken. 
Het eerste dat we hebben gedaan 
is het bouwen van een kleine extru-
sielijn in de fabriek in Duitsland, 
waar we nieuwe producten kunnen 
ontwikkelen, grondstoffen kunnen 
beoordelen, films kunnen produ-
ceren en evalueren. Daarna zijn we 
met het gebouw aan de slag gegaan. 
Dat werd nieuwbouw, omdat we 
daarmee een inrichting konden rea-
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liseren die precies naar onze wensen 
was.”
Die wensen hadden voor een be-
langrijk deel met het laboratorium 
te maken, dat het grootste deel van 
het vloeroppervlak beslaat. “Op 
basis van dat wensenpakket zijn 
we een perceel gaan zoeken waar 
het gebouw zou kunnen worden 
opgetrokken. Wij konden dus al in 
een vroeg stadium op zoek naar 
een leverancier voor de laborato-
riuminrichting, die daardoor ook 
actief heeft mee kunnen denken bij 
het ontwerp en de integratie in de 
rest van het gebouw. We zijn deze 
zoektocht gestart via Google. Op 
basis van de zoekresultaten hebben 
we vier bedrijven uitgenodigd. 
Köttermann kwam daar voor ons 
als beste naar voren. In de eerste 

plaats omdat zij niet met hout, maar met metaal 
werken. Dat heeft voordelen op allerlei vlak-
ken: goed afwasbaar; er kan niets intrekken; 
een langere levensduur. Verder past de moderne 
uitstraling van het meubilair goed bij het nieuwe 
gebouw. En –niet onbelangrijk– ook over de de 
prijs-kwaliteitsverhouding hebben wij niets te 
klagen”, aldus Gerben Van Sandvoet.
Köttermann heeft drie laboratoriumruimtes 
ingericht: het chemische lab met vier Exploris 
zuurkasten, het lab voor fysische testen en een 
ruimte waar allerlei normtesten op klantproduc-
ten worden uitgevoerd. Voor de inrichting hoef-
den weinig specifieke aanpassingen te worden 
doorgevoerd. Opvallend zijn de met wieltjes uit-
geruste tafels in het fysische lab. “We testen daar 
monsters van klanten die kunnen variëren van 30 
bij 30 cm tot ettelijke vierkante meters. Je moet 
dus in je opstelling flexibel zijn om de monsters 
neer te leggen waar je wilt, en ze daar dan ook 
kunnen testen. Verder is een deel van de tafels 

voorzien van een krasbestendige afdekking: soms 
moeten we de PVB-film snijden en dan wil je met 
die mooie tafels wel een krasbestendige onder-
grond hebben”, aldus Luc Moeyersons.

Specifieke materie
Over de apparatuur en technieken die in de labo-
ratoria worden toegepast wil Everlam niets naar 
buiten brengen. “Die is essentieel voor ons succes 
in de markt en dat houden we graag voor ons 
zelf. Wat ik wel kan zeggen is dat de apparatuur 
heel specifiek is, en in veel gevallen ook kostbaar. 
Zo kostbaar en zo specifiek, dat veel van onze 
klanten het zich ook niet kunnen permitteren om 
die investeringen te kunnen doen, is het niet fi-
nancieel, dan toch zeker qua kennis en expertise. 
We hebben derhalve een procedure ontwikkeld, 
waarbij we op regelmatige basis monsters van 
klanten krijgen die wij analyseren. De resultaten 
geven wij terug in de vorm van een rapport dat 
ze kunnen gebruiken voor hun kwaliteitscontrole. 

Sinds 1 maart 2018 is dit door Köttermann ingerichte chemisch laboratorium van het nieuw gebouwde Centre of Competence van Everlam in gebruik voor de afdelingen R&D en Technical 

Services.

➞
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Wij ondersteunen zo hun QC met meer gedetail-
leerde studies”, vertelt Gerben Van Sandvoet.
Deze procedure maakt onderdeel uit van een 
inmiddels geolied stramien om vanuit een idee 
van de klant voor een product te komen tot de 
uiteindelijke commercialisatie van dat product. 
Dat begint bij R&D, waar de klantwensen worden 
vertaald in de specificaties voor de PVB-film, die 
op kleine schaal wordt gemaakt. In het laborato-
rium wordt vervolgens het ontwikkelde PVB op 
het glas gebracht, waar ook weer testen op wor-
den uitgevoerd. Vervolgens gaat de klant zelf het 
gelamineerde glas maken en wordt nauwgezet 
getest of het product zich bij de klant hetzelfde 
gedraagt als op kleine schaal in het laboratorium 
in Mechelen. Is dat allemaal in orde, dan kan het 
proces worden opgeschaald voor commerciële 
productie.

Finesse
De polyvinylbutyral-film is al in 1937 ontwikkeld, 
door Du Pont. De chemie erachter is vrij basaal.  

De toegevoegde waarde van de producten zit 
hem vooral in het slim vertalen van de eisen van-
uit de toepassing naar de productspecificaties; de 
vertaalslag van mechanische parameters vanuit 
de glaswereld naar chemische eigenschappen van 
de PVB-film.
PVB is feitelijk een blend van een drietal polyme-
ren. Naast de naamgever polyvinylbutyral is dat 
ook butyraldehyde. Omdat deze twee stoffen een 
star product maken dat lijkt op plexiglas, wordt 
er een weekmaker aan toegevoegd om de film de 
benodigde flexibiliteit te geven.
PVB is een van de weinige producten die aan glas 
kleven. Die kleefkracht heeft te maken met de 
hydroxylgroepen in de folie en die van het glas 
zelf, in de vorm van silanolen. De Vanderwaals-
krachten die ten grondslag liggen aan de grote 
affiniteit van de waterstofionen voor de zuurstof-
atomen zorgen voor een hoge kleefkracht, die 
feitelijk onwerkbaar is voor het lamineerproces. 
Door in het extrusieproces metaalionen toe te 
voegen reduceer je die kleefkracht: de positief 

geladen metaalionen zetten zich 
tussen de zuurstofionen en ver-
minderen zo de verbinding met de 
hydroxylgroepen.

Veiligheid en beveiliging
De PVB-films werden aanvanke-
lijk alleen in voorruiten van auto’s 
toegepast. Als je bij een botsing 
met je hoofd tegen de ruit vliegt, 
dan barst het glas, waarbij de folie 
in de barsten van het glas uitrekt en 
zo de energie van de impact van de 
botsing absorbeert, en tevens van-
wege de elasticiteit ook nog deels 
terugveert. Sinds de tachtiger jaren 
van de vorige eeuw wordt gelami-
neerd glas steeds meer in bouw-
beglazing toegepast. Aanvankelijk 
vooral voor passieve beveiliging, dat 
mensen niet door een ruit lopen of 
vallen. Maar met de huidige popu-

Het laboratorium is voorzien van vier high-end Exploris zuurkasten.
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lariteit van het verwerken van glas in gebouwen 
ook steeds meer om extra stevigheid te geven, 
bijvoorbeeld bij balustrades. De PVB-fi lms vind je 
ook terug in toepassingen voor actieve beveili-
ging, van inbraakwerend tot kogelvrij- en zelfs 
explosieveilig glas.
Voor veel van die toepassingen geldt dat ze moe-
ten voldoen aan Europese normen. Bij Everlam 
kunnen ze vanuit de relatie tussen kleefkracht 
en laagdikte (de twee parameters waar het wat 
betreft PVB-laminaten om gaat) precies bepalen 
wat er nodig is voor hun klanten om aan een spe-
cifi eke norm te voldoen. “Europese normen zeg-
gen bijvoorbeeld dat voor inbraakbeveiliging die 
bepaalde constructies nodig zijn. Wij weten dan 
dat er een bepaalde kleefkracht nodig is, zodat 
die elasticiteit nog kan werken. Als een klant een 
project begint, bepalen wij eerst welke kleef-
kracht hij bereikt met een standaard systeem, en 
welke aanpassing wij moeten doorvoeren om het 
product uiteindelijk de norm te laten halen. Dat 
is in alle gevallen klantspecifi ek werk en houdt 
niet op bij het aanbieden van de passende fi lm. 

Vanuit onze expertise kunnen wij 
ook zeggen: als je dat op die manier 
lamineert, of iets warmer of kouder, 
of iets meer of minder druk geeft, 
dan haal je een beter rendement. 
Het samenwerken met klanten 
om hun proces zo goed mogelijk 
te laten renderen is ons dagelijkse 
werk, waar we heel veel voldoening 
uithalen. Het resultaat daarvan is 
zo’n beetje overal waar je van die 
mooie glazen gebouwen ziet. Alleen 
kun je er niets van zien, want de 
brekingsindex van de fi lm is is exact 
hetzelfde als die van glas!”, licht Luc 
Moeyersons toe. 

I N F O R M ATI E

Köttermann
www.kottermann.com

Everlam
www.everlam.com

kracht hij bereikt met een standaard systeem, en 
welke aanpassing wij moeten doorvoeren om het 
product uiteindelijk de norm te laten halen. Dat 
is in alle gevallen klantspecifi ek werk en houdt 
niet op bij het aanbieden van de passende fi lm. 

Diversiteit aan eigenschappen
Naast de bescherming heeft PVB-folie nog andere eigen-
schappen, die naar voren komen in diverse door Everlam 
ontwikkelde producten. Zo is PVB ook geluidswerend te 
maken. Door de film zachter te maken kan je bepaalde fre-
quenties filteren uit het geluid dat door het glas naar bin-
nenkomt. Feitelijk verleg je de resonantie van het glas naar 
hogere frequenties, zodat er alleen nog maar hele hoge 
frequenties binnenkomen die je bijna niet meer met het 
menselijk gehoor kan waarnemen. 
Everlam kan de folie ook in de bekende glaskleuren groen, 
blauw, grijs en brons leveren. Dit is puur om glasproducen-
ten beter om te kunnen laten gaan met proceswisselingen. 
Glas wordt gemaakt in een continuproces, dus producen-
ten schakelen liever niet om om een bepaalde kleur te ma-
ken. Soms is er een tekort aan een bepaalde kleur, en dat 
kan je dan met gekleurde folie opvullen. 
Onlangs is Everlam Super Tough op de markt gebracht, 
een hele stevige film, die vooral wordt gebruikt in balu-
strades van gehard glas. Gehard glas zijn feitelijk allemaal 
kleine korreltjes, die weinig stevigheid bieden. Als hard 
glas breekt, valt het in heel veel stukjes uiteen. Met die 
folie gaan die korreltjes zich zetten en dat zorgt voor extra 
stevigheid.
Nog niet op de markt, maar waar wel aan wordt gewerkt, 
is een folie die de zonne-energie buiten houdt (of eventueel 
de warmte in de winter binnen houdt). Dat bestaat al in de 
vorm van coatings op glas, maar als je dat ook in de folie 
kunt verwerken is dat goedkoper. 

De robuuste stalen uitvoering van het laboratoriummeubilair was voor Everlam een doorslaggevende reden 

om met Köttermann in zee te gaan voor de inrichting van het laboratorium. Bovendien past de moderne 

uitstraling van het meubilair goed bij het nieuwe gebouw.

Gerben Van Sandvoet is bij Everlam sinds enkele maanden werkzaam als 

Technical Service Manager. Daarvoor werkte hij in het R&D-laboratorium.

LV34 Kottermann-Everlam.indd   49 21-02-18   14:37



www.biospx.com | info@biospx.com | telefoon: 0294-760088 

Gecontroleerd
• Gepatenteerd Verify™ systeem voor het detecteren van verstoppingen
• Ultrasonic Advantage™ voor ultrasoon reinigen van de kanalen

Automatisch 
• Volledig te automatiseren met de snelle BioStack 3 
• Stacks voor maximaal 50 microtiterplaten

• Gepatenteerd Verify™ systeem voor het detecteren van verstoppingen
• Ultrasonic Advantage™ voor ultrasoon reinigen van de kanalen

• Volledig te automatiseren met de snelle BioStack 3
• Stacks voor maximaal 50 microtiterplaten

Wassen van microtiterplaten 
Gecontroleerd en Automatisch
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Microplate washer  
verhelpt verstoppingen zelf

Snelle, reproduceerbare 
replicaties

Biomolecular imaging systemen

BioTek’s 405 Touch en 405 LS microplate washers zijn leverbaar met de 
gepatenteerde Verify Technology en de gepatenteerde Ultrasoon Advan-
tage functionaliteit.
Verify Technology is de eenvoudigste, snelste en meest effectieve manier 
om verstopte dispense- en aspiratiekanalen te identificeren. Verstoppingen 

in de kanalen, veroorzaakt door 
een opeenstapeling van zoutkristal-
len of eiwitten, komen regelmatig 
voor. De rapportage die na de Verify 
procedure volgt, geeft aan of het 
manifold nog binnen de specificaties 
valt.
Wanneer een blokkade met de 
Verify Technology is aangetoond, 
kan die snel worden verholpen met 
de Ultrasoon Advantage functie. 
Daar zijn geen manuele handelingen 
voor nodig; de ultrasone reiniging 

verwijdert de verstoppingen automatisch in korte tijd uit de washer, die zo 
altijd in topconditie blijft.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com

De ultieme pipet-operator Pipetmax zorgt voor een verlaging 
van de kosten en een verhoging van de reproduceerbaarheid 
van waardevolle technische replicaties. De liquid handling 
protocollen voor een veelheid aan applicaties, zoals QPCT, 
NGS en celgebaseerde testen, zijn direct klaar voor gebruik. 
Door alle informatie over de experimenten op te slaan, wordt 
de traceerbaarheid verhoogd. Informatie over de monsters kan 
in het systeem worden geïmporteerd.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Uvitec biedt een grote ver-
scheidenheid aan imaging 
systemen voor standaard 
geldocumentatie, fluorescentie 
en chemiluminescentie van 
bijvoorbeeld western-blot en 
DNA gels. Alle moleculaire 
imaging systemen zijn robuust, 
gemaakt van roestvrij staal en 
chemisch resistent. Er is een 
brede keuze in systemen, van 
een manueel basissysteem voor 
geldocumentatie tot een volledig geautomatiseerd all-in-one 
multi-mode systeem dat is uit te breiden met RGB-excitatie. 
De recent geïntroduceerde Uvitec Alliance Q9 is zo’n high-end 
imaging systeem.
Een van de meest populaire geldocumentatiesystemen is de 
UviDoc HD6 Touch. Dit instrument is voorzien van een touch-
screen en een onboard Windows operating systeem. Het is 
een volledig geautomatiseerd imaging platform dat beschikt 

over 3-megapixel resolutie en 
een 16-bit scientific-grade ca-
mera. Met één klik op de knop 
wordt een foto gemaakt, die 
direct wordt opslagen in het 
interne geheugen, het netwerk 
of een USB-memory drive. Een 
optionele printer zorgt voor 
het direct afdrukken van de 
gemaakte foto.
Voor de UviDoc HD6 zijn 
verschillende uitschuifbare en 

verwisselbare transilluminatoren beschikbaar, zoals de UviPure 
of de Blue Light table, die geschikt zijn voor de diverse ‘safe’ 
gels. De veelzijdige Uvi-1D software is licentievrij en kan ge-
bruikt worden op meerdere computers voor verdere analyse.

BioSPX
www.biospx.com

info@biospx.com
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Online meting van celdichtheid levert
betere kwaliteit en hogere opbrengst

Celculturen spelen een steeds belangrijkere rol bij de productie van vac-
cins, antilichamen en biofarmaceutica. De conditie van de cellen hangt 
af van allerlei procesvariabelen, zoals pH, opgeloste zuurstof en 
CO2-gehalte. Online meting van deze parameters geeft de nodige 
munitie voor de procesregeling. Echter, methoden die direct iets over de 
celfysiologie zeggen waren lange tijd alleen als offline meting beschikbaar. 
Met sensoren voor de online monitoring van de dichtheid van (levensvat-
bare) cellen kunnen nu direct de benodigde aanpassingen aan de celculturen 
worden doorgevoerd.

H
et online meten van temperatuur, pH, opgeloste 
zuurstof en CO2-gehalte is onmisbaar voor een 
goede controle van celcultuurgebaseerde processen. 
Cellen voelen zich vaak binnen een vrij nauw pH-ge-

biedje senang en het is zaak om stress door een te hoge of te 
lage pH te vermijden en de optimale pH voor de productie van 
de culturen in stand te houden. Met opgeloste zuurstof is het 
helemaal uitkijken: te weinig zuurstof kan leiden tot apoptose 
(plotselinge, geprogrammeerde celdood) of anaërobe digestie, 
wat de levensvatbaarheid van de cultuur en dus de opbrengst 
drastisch vermindert.
Hoe belangrijk deze parameters ook zijn, ze zijn feitelijk 
alleen indicatief voor het wel en wee van de cellen, geven 
feitelijk een afgeleid beeld van de celconditie. Ervaren pro-
cesoperators komen hier met hun ‘Fingerspitzengefühl’ een 
heel eind mee, maar voor de echte finesse, de finetuning van 
de processen hebben ze meer baat bij een direct beeld van 
de conditie van de celcultuur: hoeveel cellen zijn er per liter 
suspensie, en nog beter: hoeveel daarvan zijn er ook daad-
werkelijk actief, levensvatbaar? Deze parameters – ‘total 
cell density’ en ‘viable cell density’ – konden tot voor enkele 
jaren geleden alleen offline worden bepaald. En dat is niet 
handig, want dan moet je veel te lang wachten op meetre-
sultaten om nog adequaat met je procesregeling te kunnen 
reageren.
Met de Incyte en Dencytee sensoren van Hamilton kunnen 
deze parameters wel online worden bepaald, zodat continu uit 
de eerste hand (immers van de cellen zelf) informatie over cel-

len beschikbaar is en afwijkingen, hoe klein ook, direct kunnen 
worden gedetecteerd.

Monitoring van totale celdichtheid
Bij monitoring van de totale celdichtheid worden zowel le-
vende als dode cellen gemeten, evenals andere deeltjes. Deze 
methode is het meest betrouwbaar voor het bepalen van de 
celgroei in de beginstadia van een celcultuur, waarbij snelle 
expansie plaatsvindt. Relevante informatie wordt verkregen 
tijdens de ontwikkelings- en groeifase voordat significante 
celdood optreedt.
De Dencytee sensor bepaalt de totale celdichtheid door het 
optisch meten van de troebelheid van de celsuspensie. Dit 
gebeurt in het nabij-infrarood gebied, bij een golflengte van 
880 nm. Alle deeltjes en moleculen die licht absorberen of ver-
spreiden bij 880 nm worden gedetecteerd, inclusief levende 
cellen, dode cellen en celresten. Voordeel van het meten bij 
deze golflengte is dat de bepaling ongevoelig is voor kleurver-
anderingen in het medium. De technologie is zo gevoelig dat 
al in een vroegtijdig stadium procesafwijkingen aan het licht 
kunnen komen.

Monitoring van levensvatbare celdichtheid
Online monitoring van de levensvatbare celdichtheid levert 
direct informatie over de meest relevante parameter: de 
levende, actieve cellen die zorgen voor de productie. Hiermee 
wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de celcul-
tuur en kan het begin van de fase waarin celdood optreedt 
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nauwkeurig worden vastgesteld. Ook geeft deze parameter 
inzicht in veranderingen in de celfysiologie. Op basis van de 
informatie over procesveranderingen kan worden bepaald 
welke stappen moeten worden genomen om de opbrengst te 
maximaliseren. Net als bij de monitoring van totale celdicht-
heid hoeft hierbij niet te worden bemonsterd.
Het meetprincipe van de Incyte sensor, die realtime, online 
meting van levensvatbare cellen in oplossing mogelijk maakt, 
is gebaseerd op elektrische capaciteit. In een alternerend 
elektrisch veld gedragen levensvatbare cellen zich als kleine 
condensatoren; bij dode cellen gebeurt dat niet omdat het 
membraan beschadigd is. De lading van deze kleine conden-
satoren wordt door de sensor gemeten en gerapporteerd als 
permittiviteit (de mogelijkheid van een materiaal om elektri-
sche energie op te slaan in een elektrisch veld) met als eenheid 
pF/cm. De permittiviteit van levende cellen wordt gemeten 
bij frequenties die specifiek zijn voor bepaalde celtypes: in de 
regel 1 MHz voor zoogdiercellen en bacteriën, en 2 MHz voor 
gistcellen. Naast de metingen bij 1 of 2 MHz wordt ook bij 
hele hoge frequenties gemeten om de achtergrond-permit-
tiviteit te bepalen, waarmee de meting van de levensvatbare 
cellen kan worden gecorrigeerd.
Meer fysiologische informatie over de levensvatbare cellen 
kan worden verkregen met behulp van een scan bij verschil-
lende frequenties. De Incyte scan meet hiervoor de permitti-
viteit bij 17 verschillende frequenties in het gebied tussen 0,3 
en 10 MHz. Op basis van het gegeven dat levende cellen vol-
ledig polariseren bij lage frequenties en nauwelijks bij hoge, 

kan bijvoorbeeld de gemiddelde diameter van cellen worden 
bepaald. Zet je deze parameter uit in de tijd, dan krijg je daar 
betrouwbare informatie uit over de groei van de celcultuur en 
de homogeniteit ervan.

Proef op de som
In een pilot project met een cultuur van eierstokcellen van 
de Chinese hamster (CHO; Chinese Hamster Ovary) voor de 
productie van monoklonale antilichamen is de online meting 
van totale celdichtheid en levensvatbare celdichtheid gecombi-
neerd met de meting van de traditionele parameters als pH en 
opgeloste zuurstof. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat de 
kleinste procesveranderingen, die van grote invloed kunnen zijn 
op de celgroei binnen deze kostbare processen, kunnen worden 
gedetecteerd. Veel beter dan met pH en opgeloste zuurstof 
alleen, die immers alleen indirect iets zeggen over de toestand 
van de cellen. Omdat de biologische processen nu veel trans-
paranter zijn kunnen ze ook beter worden geoptimaliseerd. Dit 
brengt ook efficiëntere en meer gestandaardiseerde procedures 
met zich mee, niet in de laatste plaats omdat de snelheid en de 
betrouwbaarheid van de metingen is toegenomen.

I N F O R M ATI E

Hamilton Process Analytics
zdevente@hamilton.ch

www.hamiltoncompany.com

Sensoren voor de online 

monitoring van de dicht-

heid van (levensvatbare) 

cellen staan aan de basis 

van een verbeterde regeling 

van celcultuurgebaseerde 

processen.
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PURELAB® Chorus:  
een bron van innovatieve,
modulaire labwaterzuivering

• Flexibel voor veranderende wensen
• De laagste exploitatiekosten in de markt

Met de toevoeging van PURELAB® Chorus systemen voor type II demiwater 
is de Purelab Chorus lijn compleet en is labwaterzuivering flexibeler dan 
ooit. PURELAB® Chorus: alle types labwater in een modern design, met 
complementaire uitvoeringen en verruimende accessoires.

Voor meer informatie bezoek onze website via www.elgalabwater.com 
We zijn bereikbaar op +31 (0) 318 691 500 en info.nl@veolia.com

WATER TECHNOLOGIES
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Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Vloeibare stikstof (druk)vaten
Cryo Solutions heeft een groot aantal gebruikte vloeibare 
stikstof vaten beschikbaar voor koop, huur en huurkoop tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen. Deze vaten kunnen voor korte en 
langere periodes worden gehuurd en na deze huurperiode als-

nog met extra korting aangeschaft worden. 
Het betreft aluminium vloeibare stikstof 
opslagvaten met of zonder afnamehevel en 
slang, met inhouden van 20, 25, 30, 35 en 
50 liter.
Tevens zijn drukvaten verkrijgbaar in de 
grootte van 120, 160, 180, 200, 230, 240, 
250 en 600 liter met een werkdruk die 
varieert van 1,5 – 4 bar voor vloeistofafname 
of hogere druk voor gasvormige afname. De 
drukvaten zijn voorzien van een cryogene 
slang voor directe aansluiting of een hand-
afname slang met handvat en fasescheider. 

Indien door Cryo Solutions ook de leveringen van vloeibare 
stikstof uitgevoerd mogen worden, kan dit nog een additio-
nele korting opleveren.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Complete kits voor pipetteren

Profiteer van Gilson’s pipetteerkracht 
met Pipetman kits die een complete set 
pipetten inclusief tips en accessoires 
bevatten. Er is keuze uit:
•  Pipetman G Starterkit;
•  Pipetman Neo Starterkit
•  Pipetman Classic StarterkitMicro 

Volume Kit 
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 6 van deze LabVision.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

GC-MS for sale
Uit haar demonstratievoorraad biedt Da Vinci Laboratory 
Solutions een Agilent 7890B GC- 5977B MSD instrument aan 
tegen een aantrekkelijke prijs. Het GC MSD instrument is erg 
populair dankzij de zeer gevoelige High Efficiency Source en 
de Gerstel MPS2 Robotics Sampler die optioneel uit te breiden 

is met de mogelijk-
heid voor thermische 
desorptie analyses, 
dynamische head-
space en/of statische 
headspace en pyrolyse 
analyses. Daarnaast is 
het systeem voorzien 
van alle benodigde 
software met NIST-bibliotheken en PC Bundle. 

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

Vriezers met flinke korting

Panasonic Biomedical biedt apparatuur aan 
tegen een sterk gereduceerd tarief. Kortin-
gen kunnen oplopen tot maar liefst 40%!
•  MDF 1156-PE Cryopreservation -150 °C 

kistvriezer, 128 liter
•  MDF U500VX-PE Twin Guard -86 °C 

kastvriezer, 519 liter
•  MDF U537-PE Biomedical Pro -30 °C 

kastvriezer, 482 liter
•  MDF U5412H-PE Biomedical Pro -40 °C 

kastvriezer, 482 liter

Vraag nu uw offerte aan via  
biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com.  
Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt, en OP = OP.

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

biomedical.nl@eu.panasonic-healthcare.com

Rotatieverdamper uit demo-voorraad
De Büchi Rotavapor R-100 is een basismodel rotatieverdam-
per, zonder zonder compromis in kwaliteit en veiligheid. Hij is 
uitgerust met een manuele lift met eindstop.  De kolf kan met 
één beweging eenvoudig in en uit het bad worden gehaald. 
Het verwarmingsbad heeft een digitaal instelbaar en af te 
lezen temperatuurbereik van 20 °C tot 95 °C. 
Waar de normale prijs € 2.354 is, 
mag dit demomodel weg voor slechts 
€ 1.599. De rotatieverdamper ook 
verkrijgbaar in combinatie met vacu-
umpomp en controller. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

GC-MS for sale
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Opruiming PCR thermal cyclers
De volgende thermal cyclers komen uit onze vroegere demon-
stratievoorraad en kunnen wij nu heel scherp aanbieden. Het 
betreft modellen die alleen zijn ingezet voor demonstraties 
en beurzen. Dus zoekt u wat extra capaciteit, een back-up 
toestel of heeft u een beperkt budget, sla dan nu uw slag.
• ESCO Swift Maxi Cycler zonder inzetblok (2008): van 

€ 3.770 voor € 450.
• ESCO Swift Maxi inzetblok met twee onafhankelijke blok-

ken van 48 x 0,2 ml: van € 1.890 voor € 225.
• ESCO Swift Maxi inzetblok 96 x 0,2ml gradiënt: van 

€ 1.480 voor € 180.
• Techne TC312 25 x 0,2 ml (2005): van € 3.550 voor € 199.
• Techne TC512 96 x 0,2 ml gradiënt (2005): van € 7.232 voor 

€ 299.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en € 1,24 verwijde-
ringsbijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cryo Solutions heeft een uitgebreid pakket aan producten 
voor persoonsveiligheid. Deze producten zijn beschikbaar als 
een set in een handige opbergkoffer (CryoKit). De set bestaat 

uit een paar cryogene hand-
schoenen (een aantal soorten 
dunnere handschoenen met 
meer grip en handschoenen met 
leer voor het meer robuustere 
werk), schort, gelaatsscherm en 
overschoenen. Deze sets kunnen 
dan worden uitgebreid met een 

draagbaar O2 alarm (CryoKit+) en ook met een Cryo handdoek 
(CryoKit deluxe). Overschoenen, gelaatsscherm, bril en schort 
zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.
Lezers van LabVision kunnen profiteren van een speciale 
aanbieding voor de CryoKit deluxe set, voor € 595 (excl. 
BTW). Vermeld bij uw bestelling LABVISION voor deze speci-
ale prijs.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Microcentrifuge voor 24 x 1,5 ml vials
De Sigma 1-14 is een kleine, maar volwassen tafelcentrifuge, 
is mooi geconstrueerd en neemt weinig ruimte in. Desondanks 

kan je er toch 24 buisjes 
van 1,5-2,2 ml mee 
afdraaien. Van deze cen-
trifuge (artikelnummer: 
SI10014-12094) inclusief 
polypropyleen rotor 
hebben wij momenteel 
één showmodel uit 2014 
in de aanbieding. Deze 
draagt wat kleine sporen 
van het beursbestaan, 
maar is technisch als 
nieuw.
De microcentrifuge met 
nieuwprijs van € 1.408 

kunnen wij aanbieden voor slechts € 799, waarbij er ook 
nog een drie maanden garantie op het apparaat zit. Prijzen 
zijn exclusief BTW en verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Safe Aspiration Station

Het Gilson Safe Aspiration Station is een stand-alone vacuüm-
systeem dat snel en veilig vloeistoffen opzuigt en verzamelt 
in een polypropyleen fles. Het systeem is comfortabel (motor 
start alleen als onderdruk daalt, instelbare opzuigsnelheid en 
handige koppeling om de fles snel te legen) en veilig (geslo-
ten ontwerp om besmetting te voorkomen, alle delen die in 
contact komen met de vloeistof zijn 
autoclaveerbaar, inline hydro-
foob 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
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Laborama 2018
De 19e editie van Laborama Expo vindt plaats op 15 en 16 
maart in de hallen van Brussels Kart Expo. Onder de exposan-
ten zijn de volgende bedrijven die participeren in LabVision: 
BioSPX, Büchi Labortechnik, Cryo Solutions, Gilson Interna-

tional, Greiner Bio-One, 
Köttermann, Veolia Water 
en Verder Scientific.
In de beurshallen zullen dit 
jaar wederom twee live-

labs te vinden zijn, waar leveranciers demonstraties van ap-
paratuur verzorgen, bijvoorbeeld Greiner Bio-One over ‘mass 
cell culture’. Daarnaast kunnen bezoekers zich aanmelden voor 
twee routes. De ‘water route’ neemt de bezoeker mee langs 
exposanten met producten of diensten voor wateronderzoek 
of -behandeling, waaronder Gilson. De ‘life science route’ gaat 
langs exposanten met de nieuwste meetmethoden en ana-
lysetechnieken binnen de life science sector, zoals BioSPX.
In de ‘conference room’ maakt een zestal sprekers hun op-
wachting. Hieronder zijn Iwan de Koning van Janssen Pharma-
ceutica en de professoren Jan Tytgat (KUL) en Peter Van Eenoo 
(UGent). Laatstgenoemde houdt een lezing over anti-doping 
analyse.

www.expo.laborama.be

Seminar 
‘food & feed 
analyse’
Op 22 maart praat Salm en Kipp 
je in een eendaags seminar bij 
over analysetechnieken voor 
eiwit- en vetbepalingen. In sa-
menwerking met de fabrikanten 
Milestone Srl, Elementar, Velp en Oxford Instruments komen 
de volgende onderwerpen aan bod:
• Kjeldahl vs Dumas analyse van eiwit/stikstof.
• Vetbepalingen door middel van diverse methoden.
• Verouderingstesten met Oxitest.
• NMR-analyse in food en feed.
• Applicaties vet in food met NMR.
• Karakterisering met behulp van NMR.
Deelname is gratis, maar meld je snel aan, want er is in Breu-
kelen plek voor maximaal 25 personen.

www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

(0346) 26 90 90

LabAutomation 2018
Op dinsdag 27 maart vindt in het 1931 
Congrescentrum in Den Bosch het LabAuto-
mation event plaats. LabAutomation draait 
om robotisering, automatisering en software. 
Tijdens deze editie staat het thema ‘data’ 

centraal. Prof. dr. Bert Niesters van UMCG zal in zijn keynote 
de dag aftrappen met een presentatie over data-integriteit. De 
dag wordt afgesloten door Peter Boogaard van Industrial Lab 
Automation, die het onderwerp eData Life Cycle behandelt. 
Daartussen zijn 14 lezingen gepland, verdeeld over twee paral-
lelle tracks: ‘hardware, robotisering en sample management’ 
en ‘softwarematige oplossingen en datamanagement’. Deze 
lezingen bieden enerzijds een kijkje in de keuken bij collega-
bedrijven (hoe hebben zij het keuzeproces, de aanschaf en im-
plementatie aangepakt?) en anderzijds een blik op de nieuwste 
technologieën en toekomstige mogelijkheden. Naast het confe-
rentieprogramma, presenteren leveranciers, waaronder BioSPX 
en Gilson, zich in de centrale hal van het congrescentrum.

www.fhi-labautomation.nl

Petrochemie workshop
Da Vinci Laboratory Solutions organiseert op 28 maart 2018 
in het nieuwe pand aan de Sydneystraat 5 in Rotterdam een 
workshopmiddag over GC-, LC-, VUV- & XRF-oplossingen die 
speciaal ontwikkeld zijn voor de petrochemische industrie. 
Naast lezingen over de laatste ontwikkelingen voor gas- en 
benzineanalyses zullen ook verschillende systemen worden 
gedemonstreerd: XOS PetraMax, Agilent 490 Micro GC met 
de DVLS GasMix, DVLS Liquefied Gas Injector, XOS Sindie + Cl, 
DVLS Fast Peroxide Analyzer, DVLS PetroReporter Software 
voor SimDist/DHA en VUV PIONA+ Software. 
De volgende lezingen staan op het programma:
• Voorkom lange ICP monstervoorbewerking met de nieuwe 

XOS Petra MAX analyzer.
• Meet mobiel met de Agilent 490 Micro GC en breng het 

instrument naar het monster toe.
• Directe vloeistofinjectie voor LPG en lichte koolwaterstof-

fen met de DVLS Liquefied Gas Injector.
• Monochromatische WDXRF: XOS Sindie + Cl.
• LC-, GC- & VUV-applicaties voor benzine en andere petro-

leumfracties.

Deelname aan de workshop, 
inclusief lunch en afsluitende 
borrel, is gratis. Meld je aan 
door een e-mail te sturen naar: marketing@davinci-ls.com.

www.davinci-ls.com
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Kantoor Gouda - hoofdkantoor
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www.cryosolutions.nl  |  073 620 54 50

Veterinair Biomedisch Technisch Medische zorg

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

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

•  Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
•  Veiligheidsproducten en trainingen
•  Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
•  Cryogene installaties en projecten
•  Engineering, onderhoud en 24-uurs 
 back-up service

CryoS adv 22x26.indd   1 19-01-15   10:42LV34 Omslag.indd   2 21-02-18   14:55

explore your talent

alle elementen 
voor een topbaan

recruitmentspecialist in chemie & life sciences

Kantoor Gouda - hoofdkantoor

Graaf Florisweg 69

2805 AG Gouda

0182 - 590 210

gouda@checkmark.nl

Kantoor Amsterdam

Matrix Innovation Center

Science Park 402

1098 XH Amsterdam

020 - 8204 430

amsterdam@checkmark.nl

Kantoor Rotterdam 

Based Inn Business Center

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet Rotterdam

010 - 8208 950

rotterdam@checkmark.nl

www.checkmark.nl

chemistry life sciences

chemicals medical

pharma food/agri

other petrochemistry

17002-adv-labvision-hele-pag-v2.indd   1 01-05-17   10:51

www.cryosolutions.nl  |  073 620 54 50

Veterinair Biomedisch Technisch Medische zorg

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

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

•  Vloeibare stikstofapparatuur (huur/koop)
•  Veiligheidsproducten en trainingen
•  Vacuüm geïsoleerd leidingwerk
•  Cryogene installaties en projecten
•  Engineering, onderhoud en 24-uurs 
 back-up service

CryoS adv 22x26.indd   1 19-01-15   10:42LV34 Omslag.indd   2 21-02-18   14:55Labvision leeg.indd   4 04-12-19   12:48



la
b

visio
n

  
JA

A
R

G
A

N
G

 1
2

  |  #
1

  |  M
A

A
R

T 2
0

1
8

  |  W
W

W
.LA

B
V

ISIO
N

.N
L

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

labvision

JA
A

R
G

A
N

G
 1

2 
 | 

 #
1 

 | 
 M

A
A

R
T 

20
18

  |
 W

W
W

.L
A

B
V

IS
IO

N
.N

L

K
E

N
N

ISP
LA

T
FO

R
M

 V
O

O
R

 LA
B

O
R

A
TO

R
IA

VACCINONTWIKKELING
Vaxxinova zet reuzenstappen
in ontwikkeling kippenvaccins

LABORATORIUMORGANISATIE
MasterLab doet als Center of Excellence
goede zaken voor Nutreco

INLINE ANALYSE
Scherper sturen in het proces
door toepassing van inline NIR

Supernauwkeurig
wegen en doseren bij VSL

Science for Sol ids

www.verder-scientific.nl

Als onderdeel van de VERDER Group, zet de
VERDER SCIENTIFIC divisie de standaard in de
ontwikkeling, productie en verkoop van
laboratoriumapparatuur en analytische apparatuur.
Deze instrumenten worden gebruikt op het gebied van 
kwaliteitscontrole, R&D voor monstervoorbereiding
en analyse van vaste stoffen.

Materialography 
Furnaces & Ovens 
Elemental Analysis 

Mil l ing & Sieving 
Part ic le Analysis
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