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Met de Evidence Investigator van Randox 
Research introduceert BioSPX multiplex 
immunoassay testing in uw laboratorium. 
Deze compacte analyser maakt gebruik van 
prijswinnende Biochip technologie, welke 
het detecteren van een compleet array aan 
eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk 
maakt.
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World of Laboratory tijdens WoTS 2018:
innovatieve technieken en praktische inzichten
De ontwikkelingen in de laboratoria zijn 
in beweging. De markt en de maatschap-
pij vragen om vernieuwing en flexibiliteit. 
Trends als in-line testing, de vraag om 
snelle diagnostische dienstverlening en 
organ-on-a-chip doen hun intrede in het 
lab. Maatschappelijke ontwikkelingen, 
zoals voedselfraude en renewable energy, 
vragen om innovatieve technieken. Volau-
tomatische monsterverwerking, robotise-
ring en LIM-systemen zijn niet meer weg 
te denken uit het lab. Maar zij brengen 
ook nieuwe uitdagingen met zich mee, 
zoals het omgaan met zeer grote datasets 
en data-integriteit. Stuk voor stuk interes-
sante ontwikkelingen waar iedereen mee 
te maken heeft.
De laboratoriumbranche is volop in bewe-
ging en biedt oplossingen voor deze vraag-
stukken. Tijdens de World of Technology & 
Science 2018 tonen ruim 135 labbedrijven 
hun nieuwste technologieën, innovaties, 
oplossingen en tools. Een breed aanbod 
aan bedrijven, die zich bezighouden met 
labinrichting, apparatuur en verbruiks-
artikelen tot aan analytische en optische 
instrumenten, chemicaliën, laboratorium-
automatisering en life science oplossingen. 
Voor de meest innovatieve oplossing wordt 
tijdens WoTS 2018 de TechAward uitge-
reikt. Noviteiten van beursdeelnemers 
worden beoordeeld door een vakjury én 
door jou. Je kunt de vier genomineerde 
noviteiten bekijken in de speciale galerij 
op de beursvloer. Op donderdag 4 oktober 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Naast de beursvloer en de TechAwards 
biedt ook het conferentieprogramma veel 
kennis en inzichten. Zo is veiligheid in het 
lab een belangrijk onderwerp tijdens de 

beursweek. Zowel tijdens het seminar op 
2 oktober als in de X-pedition, kan je leren 
en ervaren welke risico’s je tegenkomt 
en welke acties je zelf kunt nemen om 
deze risico’s zo klein mogelijk te maken. 
Ook het seminar Kalibratie en Kwaliteit is 
gekoppeld aan een X-pedition. Onder de 
titel ‘de route naar accreditatie’ krijg je op 
praktische wijze inzicht in kalibratie en 
validatie. 
Voeding is een trending topic, zowel in het 
dagelijks leven als in het laboratorium. 
Thema’s als veiligheid, fraude, kwaliteit, 
wetgeving en duurzaamheid zijn aan de 
orde van de dag. Tijdens WoTS zijn via een 
interactieve X-pedition de trending topics 
op het gebied van food & beverage uitge-
licht. Door het volgen van een tour langs 
zes deelnemende stands, krijg je een over-
zicht van de actuele trends en innovatieve 
analysetechnieken, zoals pathogeendetec-
tie en NIR-spectroscopie.

Volop redenen dus om een bezoek te bren-
gen aan de World of Laboratory. De 
World of Technology & Science vindt 
plaats van 2 tot en met 5 oktober 
2018 in Jaarbeurs Utrecht. World of 
Laboratory vind je in hal 7. Je kunt je 
nu al aanmelden voor een gratis be-
zoek aan de beurs en/of de seminars 
en X-peditions via de website www.
wots.nl.

Graag tot ziens van 2 tot 5 oktober in 
de World of Laboratory!

Wendy Debets
Branchemanager 
Laboratorium Technologie
w.debets@fhi.nl
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AANRADERS

15 Homogeniseren van voedingsmonsters • Direct ultra-

zuiver water uit kraanwater • Compacte microplate/strip 

washer 21 Uitbreiding CELLdisc assortiment • Tweede 

generatie PFPD GC-detector 27 Maximale zuiverheid en 

opbrengst met flash • Volautomatisch vullen van een 

vloeibare stikstof druktank 33 Laat goed voor je appara-

tuur zorgen • Allround 5 ml reactievaten • Micro element 

analyzer 39 Isocratische pomp • Multi-mode microplate 

reader • Sneller destilleren met minder verlies 45 Vereen-

voudigde GCxGC analyse met een tweetraps thermische 

modulator • Hoge-temperatuur regeling voor biologische 

opslagvaten • Geautomatiseerde vloeistofbehandeling 47 

Controller voor Christ vriesdrogers • Multiplex immuno-

assay • Drukverdeler voor SPE

BLIKVANGERS

51 Ergonomische pipetcontroller • CO2-incubator • Brady 

BBP12 demoprinters te koop • Persoonlijke beschermings-

middelen 53 GC-MS for sale • Vloeibare stikstof (druk)

vaten • Inruilactie Brady laboratoriumprinters • Pipette-

ren van lastige vloeistoffen

AGENDA

54 Achema 2018 • WoTS 2018 • GC-trainingen in het najaar

VOEDSELONDERZOEK
Duurzaam en gezond voedsel op basis van 
onderzoek aan minuscule druppels in emulsies

Da Vinci Laboratory Solutions
(010) 258 18 70
solutions@davinci-ls.com
www.davinci-ls.com

Gilson International
(070) 307 36 36
sales-nl@gilson.com
www.gilson.com

Greiner Bio-One
(0172) 42 09 00
info.nl@gbo.com
www.gbo.com

Hamilton Process Analytics
+49 89 248 804 160
zdevente@hamilton.ch
www.hamiltoncompany.com

Köttermann
(076) 203 00 44
systemlabor.nl@kottermann.com
www.kottermann.com

PHC Europe B.V.
Formerly Known as Panasonic 
Biomedical Sales Europe 
(076) 543 38 33
biomedical.nl@eu.phchd.com
www.phchd.com/eu/biomedical

Salm en Kipp
(0346) 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl
www.salmenkipp.nl

Veolia Water Technologies
(0318) 69 15 00
info.nl@veolia.com
www.veoliawatertechnologies.nl

Verder Scientifi c Benelux
(030) 677 92 61
benelux@verder-scientifi c.com
www.verder-scientifi c.com

ACTUEEL

7 Da Vinci doneert aan Support Casper • 

CheckMark opent vestiging in Oss • 

Panasonic Biomedical Sales Europe 

wordt PHC Europe 9 Randox Biosciences 

bij BioSPX • Greiner Award voor Mathijs 

Broeren • Salarisonderzoek 2017
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Materialography

Hardness Testing

Heat Treatment 

Elemental Analysis 

Mil l ing & Sieving

Particle Analysis

www.verder-scientif ic.com

Representative sample preparation, heat treatment and accurate 

analysis (e.g. element concentrations, hardness, particle size and 

shape) of raw materials, intermediate and finished products are 

important steps of the quality control in numerous industries.

VERDER SCIENTIFIC sets standards in high-tech equipment 

for quality control, research and development of solid matter. 

The well-known Verder Scientific brands have served research 

institutions, analytical laboratories as well as manufacturing 

companies in quality control and process applications for many 

decades with ever more sophisticated and reliable products 

which offer the solution to their individual task.

Science for Solids
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Da Vinci doneert aan Support Casper
Op 23 april 2018 hebben Willem en Martijn van Raalte van Da Vinci Laboratory Solutions 
een cheque ter waarde van € 5000 overhandigd aan prof.dr. Casper van Eijck van Support 
Casper. Support Casper is een campagne van de Stichting Overleven met Alvleesklierkan-
ker, die zich richt op het vinden van nieuwe behandelmethoden waarmee ze het leven van 
alvleesklierkankerpatiënten kunnen verbeteren en verlengen. Casper van Eijck, het gezicht 
van de campagne, is al meer dan 25 jaar als specialist verbonden aan het Erasmus MC. 
Hij is nu samen met zijn team in een vergevorderd stadium van de ontwikkeling van een 
nieuwe behandeltherapie. “Fantastisch”, zo reageert Casper bij de ontvangst van de do-
natie. “Je komt op een bepaalde leeftijd waarbij je graag iets goeds wilt achterlaten in de 
maatschappij, en met dit soort onderzoek kan je dat waarmaken. Dat wordt door donaties 
zoals deze mogelijk gemaakt!”
Da Vinci Laboratory Solutions heeft dit geld ingezameld tijdens de feestelijke opening van 
het nieuwe hoofdkantoor aan de Sydneystraat in Rotterdam in december 2017, waarbij de 
gasten een donatie aan Support Casper als kadotip kregen. Da Vinci heeft de gulle donaties 
van de gasten verdubbeld.

www.supportcasper.nl

CheckMark opent 
vestiging in Oss
Sinds 1 december2017 heeft Checkmark Lab-
recruitment ook een kantoor op Pivot Park in Oss. 
CheckMark is al meer dan 20 jaar actief als recruiter 
van laboratoriumpersoneel in de chemie en de life 
sciences. “Bij CheckMark voelen we ons het beste in 
de buurt van onze kandidaten, gedetacheerde me-
dewerkers en klanten. Met een groeiende basis in 
Noord-Brabant hebben we ook onze uitbreiding van 
kantoorlocaties in dat gebied voortgezet”, vertelt 
Cora Bos, commercieel directeur bij CheckMark. 
“Het Pivot Park in Oss voldoet hiervoor prima. We 
zijn er gemakkelijk bereikbaar en bevinden ons in 
een inspirerende omgeving tussen innovatieve life 
science R&D-organisaties.”
Neem contact op met Na Rae de Jong (narae@
checkmark.nl / tel. 0412-820 395) om meer te 
weten te komen over de activiteiten van Checkmark 
op Pivot Park of bezoek CheckMark in hun kantoor 
in het Chesbrough-gebouw (RK 1336).

www.checkmark.nl

Met ingang van 1 april 2018 heeft PHC 
Holdings Corporation haar bedrijfsnaam 
gewijzigd van Panasonic Healthcare Holding 
Co., Ltd. naar PHC Holdings Corporation. In 
het verlengde daarvan is ook de naam van de 
Europese verkooporganisatie veranderd in 
PHC Europe B.V. 
Tegelijk met de wijziging van de bedrijfsnaam 
verandert PHC Europe B.V. ook haar merk-
naam in PHCbi (spreek uit PHC biomedical). 
De nieuwe merktagline ‘Life Science Innovator 
Since 1966’ geeft de ambitie en historie aan 
waarin vanaf 1966 zowel Sanyo als Panasonic 
Healthcare een duidelijke rol hebben gespeeld 

bij het realiseren van kwalitatief hoogwaar-
dige en betrouwbare producten voor de life 
science markt. 
Voor de klanten van het voormalige Panasonic 
bedrijf zal er weinig veranderen. PHC Europe 
B.V. blijft toonaangevend in het ontwikkelen 
en verkopen van hoogwaardige PHCbi labora-
toriumapparatuur, en blijft de vertrouwde ser-
vice en ondersteuning aan Panasonic en zelfs 
Sanyo-producten bieden, die zowel binnen als 
buiten de garantie vallen.

biomedical.nl@eu.phchd.com

www.phchd.com/eu/biomedical

Panasonic Biomedical Sales Europe wordt PHC Europe

LV35 Nieuws.indd   7 02-05-18   14:53



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
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Salarisonderzoek 2017
Voor het vijfde opeenvolgende jaar hebben C2W, TW, Berenschot en 
CheckMark Labrecruitment een grootschalig onderzoek uitgevoerd 
naar de salarisniveaus in de techniek, chemie en life sciences. Er is 
een brede doelgroep benaderd van analisten en onderzoekers, maar 
ook labmanagers, process engineers en directieleden. Met behulp 
van een online enquête is gevraagd naar hun arbeidsvoorwaarden, 
wat ze belangrijk vinden in een baan en werkomgeving, hoe tevre-
den ze zijn over hun huidige situatie en of ze op zoek zijn naar een 
nieuwe baan. De belangrijkste bevindingen zijn:
• Jongeren werken vaak op tijdelijke contracten, maar rond het 

veertigste levensjaar belandt bijna negentig procent alsnog op 
een vaste plek.

• Voor starters biedt het bedrijfsleven geen substantieel hogere 
salarissen dan onderzoeksinstellingen.

• Vergeleken met het salarisonderzoek uit 2014 is de tevredenheid 
over het salaris afgenomen. De salarissen zijn in die periode wel 

aanzienlijk gestegen.
• Van twaalf factoren die de tevredenheid bepalen is bij salaris het 

verschil het grootst tussen het belang dat mensen eraan hechten 
en de mate waarin ze het als voldoende ervaren in hun huidige 
werk.

• Werknemers boven de 45 maken het minst gebruik van de oplei-
dingen en ontwikkelmogelijkheden die hun worden aangeboden.

• Er bestaat een correlatie tussen vertrekintenties enerzijds en 
salaris en opleidingsmogelijkheden anderzijds. Opvallend is dat 
een gebrekkig aanbod aan opleidingen eerder aanleiding is om 
uit te kijken naar een nieuwe functie dan ontevredenheid over het 
salaris.

Het rapport is gratis te downloaden op de website van CheckMark.

www.checkmark.nl

Randox Biosciences 
bij BioSPX
Sinds kort is BioSPX officieel en exclusief distri-
buteur van de research divisie van Randox Bio-
science, wereldwijd marktleider in de in-vitro 
diagnostiek. Binnen de research divisie bedient 
Randox BioSciences met name de academische 
onderzoeksgroepen.
Speerpunt is de semi-automatische Evidence 
Investigator. Dit is een compact, benchtop 
systeem dat met een chemiluminescente 
reactie speciale ‘biochips’ uitleest en ana-
lyseert. Dit is gebaseerd op de gepaten-
teerde Biochip Array Technology (BAT): 
een techniek waarbij verschillende 
targets op een chip worden gemeten 
met antilichamen en reagentia van hoge 
kwaliteit. Doordat op één chip zoveel targets 
aanwezig zijn, kan vanuit een enkel monster 
van een patiënt met een zeer laag volume een 
grote variatie aan analyten worden gemeten. 
BioSPX heeft een grote hoeveelheid biochips 
beschikbaar, allemaal afgestemd op een bepaald 
onderzoeksveld. Voorbeelden hiervan zijn me-
tabolische arrays, immunologische arrays met 
verschillende cytokines, cardiologische arrays en 
zelfs arrays voor Alzheimeronderzoek.

www.biospx.com

Greiner Award voor  
Mathijs Broeren
Op vrijdag 16 maart 2018 is tijdens het voorjaarscongres van de NVGCT 
door GBO area manager BioScience Jacqueline Tjoe-Nij de Greiner Award 
2017 uitgereikt aan Mathijs Broeren. Hij kreeg die prijs voor zijn proef-
schrift ‘Disease-regulated gene therapy for arthritic diseases – From 
experimental arthritis to human in vitro models’, dat hij op 3 oktober 2017 
succesvol verdedigde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Via https://goo.gl/FpYVGV is het winnende proefschrift te bekijken.
De Greiner Award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Neder-
landse Vereniging voor Gen- & Celtherapie, voor het beste proefschrift of 

publicatie op het 
gebied van gen- of 
celtherapie. De 
commissie Science 
is de jury. Voor-
waarde is dat het 
onderzoek in een 
Nederlands insti-
tuut is gedaan.

www.gbo.com
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Dynamiek bij hematologie
vergt het uiterste van
gebouw en onderzoekslabs

Meer dan 25 jaar nadat de afdeling Hematologie zijn intrek nam 
op de dertiende verdieping van de onderzoekstoren van het Eras-
musMC staat de onderzoekers een grootscheepse renovatie te 
wachten. Technisch beheerder Elwin Rombouts was er bijna vanaf het 
begin bij en constateert dat de ontwikkelingen in apparatuur en methoden 
anno nu heel andere eisen stellen aan de infrastructuur en inrichting van 
de laboratoria.

O
p de eerste twee dagen na is Elwin 
Rombouts deelgenoot geweest van 
de volledige historie van de afdeling 
Hematologie in de onderzoekstoren 

van het ErasmusMC. Eerst enkele jaren als onder-
zoeksanalist en, nadat hij was gepromoveerd op 
een genmutatie in leukemiecellen die voorspel-
lend is voor een slechte prognose en nu stan-
daard in diagnostische tests mee wordt geno-
men, jarenlang als post-doc. Sinds een kleine drie 
jaar voert hij zelf geen onderzoek meer uit, maar 
zorgt hij er als senior technisch beheerder voor 
dat zijn collega’s bij Hematologie (een kleine 80 
onderzoekers in de toren en ongeveer 50 mensen 
bij diagnostiek) hun werk optimaal kunnen doen. 
Die carrièreswitch was minder rigoureus dan 
de kille jaartallen in zijn LinkedIn-profiel doen 
vermoeden. “Als analist en later ook als post-doc 
heb ik altijd al veel belangstelling gehad voor ap-
paratuur, verdiepte mij in de werking en fungeer-
de als een soort wandelende FAQ-beantwoorder. 

Zeker wat betreft de flowcytometer en de FACS-
sorter waar ik ook bij mijn promotie-onderzoek 
veel mee heb gewerkt. In de loop der jaren heb ik 
samen met de toenmalige technisch beheerder de 
zaak draaiende gehouden in een soort van dub-
belfunctie. Dat was niet altijd even gemakkelijk: 
technisch beheer vergt vaak ‘stante pede’ actie, 
en als je dan net met een experiment bezig bent 
is dat wringen. Toen de technisch beheerder met 
pensioen ging is mij gevraagd om die functie in 
te vullen, en dat doe ik sinds de zomer van 2015 
met veel plezier, niet in de laatste plaats door de 
afwisseling en de snelle ontwikkelingen op het 
gebied van apparatuur en methoden”, zegt Elwin 
Rombouts.

Alle ballen in de lucht
Een deel van zijn werk dat niet kan worden 
ingepland is het blussen van brandjes: appara-
tuur die plotseling niet meer functioneert en een 
onderzoeker die zo snel mogelijk weer aan de 

slag wil. “Met de apparatuur, die 
veel complexer is dan pakweg twin-
tig jaar geleden, kan je niet meer 
veel zelf repareren; een zekering 
vervangen, een scheurtje plakken, 
dat lukt nog wel zelf. Daarvoor is in 
de plaats gekomen het stellen van 
een juiste diagnose. Hiermee kan ik 
de monteur doelgericht aansturen, 
zodat die alles bij zich heeft om de 
reparatie goed uit te kunnen voeren. 
Je wilt namelijk zo snel mogelijk 
weer operationeel zijn. Dus liever 
niet het hele traject van eerst mon-
teur, dan diagnose, dan bestellen, 
dan reparatie.”
Elwin denkt ook met research mee 
over de aanschaf van geschikte ap-
paratuur voor een nieuw onderzoek. 
“Vaak weten ze prima wat ze willen 
hebben, maar bij het aanschaftraject 
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komt nog wel wat meer kijken. We 
proberen voor zover dat kan, want 
soms is apparatuur zo specialistisch 
dat er maar één aanbieder is, altijd 
meerdere offertes op te vragen. 
Afhankelijk van de grootte van de 
investering beoordeel ik dan samen 
met inkoop de offertes en voer 
de onderhandelingen. Uiteraard 
met regelmatige feedback naar de 
onderzoeker.”
Een andere belangrijke taak ligt bij 
het onderhoud en storingsanalyse 
van de apparatuur en de systemen. 

Zo’n 80% van de incubatoren en koel- en vriesap-
paratuur is gekoppeld aan het Xiltrix monitoring-
systeem, zodat afwijkingen in bijvoorbeeld tem-
peratuur of stikstofniveau direct op de computer 
worden gemeld en in geval van storing buiten 
kantooruren bij de dienstdoende storingsachter-
vang terechtkomen. “We hebben twee -196 °C 
faciliteiten. Eentje waar al onze researchmon-
sters worden bewaard (ons werkkapitaal) en de 
ander voor het transplantatielab, waar stamcel-
len van leukemie-patiënten, alsmede stamcellen 
van externe donoren zijn opgeslagen. Met opslag 
onder stikstof heb je een relatief autonoom 
systeem, dat het in het ergste geval nog wel 

een paar dagen uithoudt. Echter, zeker waar het 
aankomt op de opslag van stamceltransplantaten 
die aan de patiënt moeten worden teruggegeven, 
wil je geen risico lopen en is een goed functione-
rende en altijd toegankelijke opslag een eerste 
vereiste.”

Dure reagentia
Ook voor de koelkasten geldt steeds meer dat 
een storingsvrije werking essentieel is. Dat hangt 
samen met het alsmaar toenemende gebruik van 
kant en klare kits voor moleculaire bepalingen. 
“Waar we in de jaren negentig van de vorige 
eeuw nog heel ambachtelijk bezig waren met 

Elwin Rombouts, senior technisch beheerder bij de afdeling Hematologie van het ErasmusMC, bij het door Veolia Water Technologies geleverde Purelab Chorus waterzuiveringssysteem 

dat de hoogste kwaliteit water (type I+) levert voor de gevoelige deep sequencing apparatuur.

➞
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het maken van buffers en media, en via een hele 
sequentie aan stappen pas na een dag of wat tot 
een resultaat kwamen, is het nu soms maar vijf 
minuten werk met een specifieke kit; dat kan 
praktisch bijna niet fout gaan. Wat je daarbij 
echter niet moet vergeten is dat dat vaak hele 
dure kits zijn. In een beetje koelkast staat zo voor 
een paar ton aan reagentia, zeker in het geval 
van kits voor ‘next generation sequencing’. Je 
wilt hier dus ook wel meer zekerheid over de 
bewaarcondities en je zit echt niet te wachten op 
een storing. We proberen kritische apparaten dan 
ook zoveel mogelijk aan een noodstroomvoorzie-
ning, een UPS, te koppelen, maar dat kan in de 
huidige setting niet bij allemaal. Afgezien van de 
kosten en het ruimtebeslag, loop je ook tegen de 
grenzen van de elektrische infrastructuur van dit 
gebouw. Bedenk, dit gebouw is in de zestiger ja-
ren gebouwd, ruim vijftig jaar geleden. Het hele 
gebouw werd lange tijd vanuit één onderstation 
gevoed, dus op het moment dat Eneco een pro-
bleempje had, lag het hele gebouw eruit. We zijn 

inmiddels een stuk bedrijfszekerder, mede omdat 
er vooruitlopend op de komende verbouwing een 
upgrade naar een 23 kV-netwerk heeft plaatsge-
vonden, zodat er aanmerkelijker meer capaciteit 
beschikbaar is, en er een groter gedeelte van de 
apparatuur veilig kan worden gesteld.”

Schoon, schoner, schoonst
De groeiende focus op het moleculaire onder-
zoek heeft ook consequenties voor het gebruik 
van de verschillende laboratoria op de dertiende 
verdieping. Aan de ene kant van de gang word 
het cellulaire werk gedaan in de kweeklabora-
toria. Daar is ook een cleanroom faciliteit waar 
de bewerking van de stamcellen plaatsvindt. Bo-
vendien zijn er drie ruimtes waarin niet alleen de 
hematologie, maar ook andere groepen binnen 
de toren, onderzoek kunnen doen aan Advanced 
Therapeutical Medicinal Products, in vitro behan-
delde en/of gemanipuleerde cellulaire producten 
waarmee patiënten kunnen worden behandeld.
Aan de andere kant van de gang is er een relatief 

klein ML-II-lab voor het viruswerk, 
waar het vanwege de hoge vlucht 
van het virale werk altijd heel druk 
is. Dit in tegenstelling tot het bac-
terielab, waar het door die opkomst 
van het werken met virussen juist 
heel rustig is. Een erfenis uit het 
verleden is ook het grote molecu-
laire lab, dat ooit is opgezet als het 
biotechnologische laboratorium. 
“Zo’n groot open lab zou je nu 
liever in kleinere units opdelen. Niet 
alleen vanwege bepaalde regelge-
ving, maar vooral ook vanwege de 
eisen die je zelf stelt aan schoon 
werken. Schoon, schoner, schoonst 
is hier het het credo, want met de 
gevoelige methoden en apparatuur 
die we tegenwoordig gebruiken zit 
het gevaar voor contaminatie van 
je experiment in een klein hoekje. 
Aan de andere kant heeft zo’n groot 

Het grote moleculaire lab, dat 25 jaar geleden is opgezet als het biotechnologische laboratorium, zou je met de tegenwoordige werkzaamheden eerder opdelen in kleinere units.
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lab ook voordelen. Onderzoekers van alle negen 
onderzoeksgroepen werken er letterlijk door 
elkaar heen, zodat je heel gemakkelijk met elkaar 
kan communiceren. Die praktische interactie –er-
varingen uitwisselen, elkaar helpen, tips & trucs 
geven– is goud waard! Maar voor bijvoorbeeld 
het chipwerk is deze ruimte echt niet geschikt: 
daarvoor hebben we een klein labje gecreëerd, 
want daar willen we echt niets anders binnen 
hebben.”

Werkpaarden koesteren
Met dat chipwerk voor genomics is een manier 
van onderzoek bedrijven geïntroduceerd die 
radicaal verschilt van het ‘klassieke’ moleculair-
biologische werk. Dat begint al bij het gebruik 
van peperdure deep sequencing apparatuur, die 
door de snelle technologische ontwikkelingen op 
dat gebied amper de gangbare afschrijftermijnen 
voor apparatuur vol kan maken. “Zes jaar geleden 
hebben we de eerste HiSeq binnengehaald voor 
deep sequencing. Dat apparaat was na vijf jaar 
afgeschreven, maar is inmiddels min of meer ob-
solete. Begin dit jaar hebben we 1,5 miljoen euro 
geïnvesteerd in het nieuwste van het nieuwste op 
dit gebied. Je kunt het je nu nog niet voorstel-
len, maar die kan zomaar over vijf jaar ook weer 
obsolete zijn. Ontwikkelingen op dit gebied gaan 
zo snel, dat het schier onbetaalbaar wordt om 
de technologische ontwikkelingen bij te houden. 
En dat terwijl techniek steeds bepalender is voor 
wat je kunt doen”, stelt Elwin Rombouts.
Met deep sequencing verschuift ook de kern van 
het onderzoek naar de data-analyse (er werken 

inmiddels vijf bio-informatici bij Hematologie) 
en het voorbereidende werk, helemaal in het 
begin “De sequencer voert uiterst nauwkeurig 
de stappen uit die hij moet doen. Het is echter 
wel zaak dat je hem de juiste opdrachten geeft. 
Dus denk goed na vantevoren: wat wil je met dit 
experiment onderzoeken en hoe borg je dat in 
een optimale experimentele opzet? Daarbij mag 
je juist in het minimale stukje uitvoering -laadje 
openen, chipje erin en starten– absoluut geen 
fouten maken bij dit uiterst gevoelige apparaat. 
Eén bepaling kan wel 15.000 euro kosten en 
dan wil je niet hebben dat iemand het chipje er 
verkeerd in legt!”
Om niets aan het toeval over te laten heeft Elwin 
ook gekozen voor de optimale watervoorziening 
voor de deep sequencer. “We hebben hiervoor 
begin dit jaar het Purelab Chorus systeem van 
Elga Labwater aangeschaft. Dit door Veolia Wa-
ter Technologies geleverde en geïnstalleerde sys-
teem maakt de hoogste kwaliteit water (type I+) 
uit een feed van het demiwater dat we gebruiken 
voor onze spoelinstallaties. Ik schat in dat van de 
ongeveer 100 liter die wekelijks wordt geprodu-
ceerd zo’n 80 % bestemd is voor de sequencer. 
De rest gaat naar alle andere bepalingen die op 
het researchlab gebeuren. Dat loopt prima. Je 
merkt dat er goed is nagedacht over het ont-
werp van dit apparaat. Het is door de flexibele 
aftaparm bijvoorbeeld eenvoudig om water af 
te nemen, zodat de kans op contaminatie –waar 
we voor de sequencer zo voor moeten uitkijken– 

minimaal is. Ook zijn de cartridges 
goed toegankelijk, waardoor ze ge-
makkelijk uitwisselbaar zijn. En ja, 
hij staat dan wel in de spoelkeuken, 
maar ook het design spreekt aan. 
Al is dat natuurlijk nooit bepalend 
voor de aanschaf. Dat zijn de spec’s 
en de prijs, waarbij je voor dit 
soort apparatuur ook goed naar de 
onderhoudskosten moet kijken. Als 
dat uitpakt zoals is beloofd, zijn die 
lager dan we gewend zijn.”

Total make-over
Of het watersysteem over een paar 
jaar –als de verbouwing voltooid 
is– nog steeds in de spoelkeuken 
op de dertiende etage staat is nog 
maar de vraag. “Met als grootste 
klant de deep sequencer die in een 
ruimte bij Diagnostiek op de achtste 
etage in de aangrenzende laagbouw 
is geplaatst, lijkt het meer voor de 
hand liggend om hem ook daar in 
de buurt te plaatsen. Dat hebben we 
tot nu toe niet gedaan, omdat we 
die sterk geautomatiseerde, op pro-
ductie gerichte afdeling zo min mo-
gelijk willen storen met onderzoe-
kers die een paar liter komen tappen 
voor hun kitjes. Er is ooit geopperd 
dat we op termijn met onze research 
naar de achtste verdieping van de 
toren kunnen verhuizen, zodat we 
dichterbij Diagnostiek komen te 
zitten. Of dat gebeurt is afwachten, 
maar wat ik wel zeker weet is dat de 
researchlabs er heel anders uit zul-
len zien: meer kleine ruimtes, meer 
afgeschermd in flowkasten en/of 
cleanrooms, zodat we nog schoner 
kunnen werken.”

I N F O R M ATI E

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

ErasmusMC, afdeling Hematologie
www.erasmusmc.nl/hematologie/

research2

www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/

Een veelgebruikte instrumentele techniek bij Hematologie is de flowcyto-

meter met daaraan gekoppeld de FACS-sorter.

Deep sequencing heeft bij Hematologie een hoge vlucht ge-

nomen. Deze nieuwste aanwinst, goed voor een investering 

van € 1,5 miljoen, is sinds begin van dit jaar in gebruik.
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Homogeniseren van voedings-
monsters
De Grindomix molen GM 200 voor het 
homogeniseren van volumes tot 700 ml 
van voedingsmonsters is volledig herzien. 
Dankzij de krachtige aandrijving van 
1000 W en de innovatieve boost-functie, 
is de molen krachtig genoeg om zelfs 
moeilijke monsters zoals taai vlees met 
huis- of vezelplanten zeer snel (binnen 
enkele seconden) en efficiënt te homo-
geniseren. De boost-functie met 14.000 
rpm vereenvoudigt verkleining van 
vezelachtige en plakkerige monsters. De 
GM 200 wordt bediend via een gebruiks-
vriendelijk 4,3’’ touch-screen en maakt 
opslag mogelijk van acht SOP’s en vier 
programmareeksen.
De GM 200 is de eerste Retsch molen die directe toegang biedt tot de nieu-
we MyRetsch webportal met een schat aan product- en toepassingsgerelateerde 
informatie zoals maalprotocollen, video’s, bedieningshandleidingen, tips & 
tricks. De gebruiker hoeft alleen de QR-code op het display te scannen om toe-
gang te krijgen.

Verder Scientific Benelux
www.verder-scientific.com

benelux@verder-scientific.com

Direct ultrazuiver water 
uit kraanwater

Met de de Purelab Chorus 1 Complete 
biedt Veolia Water Technologies een 
totaaloplossing om vanuit kraanwater 
direct ultrazuiver water te produceren. 
Dit systeem is ideaal voor laborato-
ria die tot 100 liter 18,2 
MΩ.cm ultrazuiver water 
gebruiken. De productieca-
paciteit bedraagt 10 of 20 
liter per uur. Met zijn een-
voudige en ergonomische 
ontwerp kan rechtstreeks 
water vanuit het systeem 
of van een aantal optionele 
halo dispensers worden 
afgenomen. Door recircu-
latie van het gezuiverde 
water door het modu-
laire reservoir wordt een 
consistente waterzuiverheid van 18,2 
MΩ.cm gegarandeerd. Dit systeem is 
de perfecte oplossing voor analytische, 
wetenschaps- en lifescience toepas-
singen.

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

info.nl@veolia.com

Compacte microplate/strip washer
De nieuwe compacte BioTek 50TS microplate/strip washer is geheel gebaseerd op 
de bekende en succesvolle Elx50. Net als de Elx50 bevat de 50TS dezelfde stille 
interne pomp, een compleet dispenseer- en waste-systeem van 4 liter, een aërosol 
cover en een 4-, 8-, 12- of 16-kanaals manifold voor het automatisch wassen van 
24-, 96- en 384-well (strip) microtiterplaten.
Voor een nog eenvoudigere bediening beschikt de 50TS washer over een groot 
kleuren touchscreen. Het creëren van protocollen is binnen een paar klikken ver-
richt en voorgeprogrammeerde protocollen zorgen voor een optimaal onderhoud. 
De stand-alone 50TS washer is te koppelen aan de gebruikersvriendelijke en krach-
tige Liquid Handling Control software.
De 50TS kent verschillende optionele accessoires, zoals een bufferswitch, vacu-
umfiltratie en magnetische scheiding. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
meerdere wasvloeistoffen of ander reagens, dan zorgt de buffer switch module 
voor het automatisch wisselen van maximaal drie vloeistoffen per run. Het was-
sen van magnetische en polystyreen beads is een onderdeel van diverse multiplex 
assays en bead-based ELISA’s zoals Luminex xMAP; de 50TS is voor deze assays 
gecertificeerd.

BioSPX
www.biospx.com/50ts.html

info@biospx.com
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Amper vier jaar na de opening van een 
voor Europa unieke proeffabriek en trai-
ningsfaciliteiten in het Limburgse Wans-
sum is de community rond Feed Design 
Lab uitgegroeid tot meer dan honderd 
bedrijven uit de hele keten van de dier-

voederindustrie. Die vinden elkaar steeds 
beter in gezamenlijke pre-competitieve 
innovatieprojecten. Directeur Trudy van 
Megen laat zien wat er wat dat betreft 
allemaal mogelijk is, nu en in de nabije 
toekomst.

Amper vier jaar na de opening van een voor Europa unieke proeffabriek en trainingsfaciliteiten in het Limburgse Wanssum is onder leiding van directeur 

Trudy van Megen de community rond Feed Design Lab uitgegroeid tot meer dan honderd bedrijven uit de hele keten van de diervoederindustrie.

“
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Feed Design Lab
is motor voor innovatie
in de diervoederindustrie

D
at het een keer misgaat is zeker, alleen 
weten we nog niet wanneer.” Drama-
tische woorden van Trudy van Megen, 
directeur van Feed Design Lab, over de 

beschikbaarheid van soja voor de West-Europese 
veevoederindustrie. Maar als je de trend van de 
afgelopen twintig jaar beschouwt, dan kan je niet 
meer denken dat het wel los zal lopen. In 1995 
ging namelijk nog zo’n 50% van de geëxpor-
teerde sojaproductie uit Noord- en Zuid-Amerika 
naar Europa. Nu is dat aandeel (overigens bij 
gelijke hoeveelheden) nog maar 10%, terwijl 
70% van de export naar China gaat. “Je kunt van 
alles aanmerken op soja –denk alleen al aan het 
gmo-verhaal– , maar anno nu zijn we in West-
Europa voor 60% van alle eiwitten afhankelijk 
van soja. Op den duur zal de beschikbaarheid 
vanuit Noord- en Zuid-Amerika afnemen en 
dan moet je alternatieven hebben. Grootschalig 
verbouwen in Europa is nauwelijks een optie: 
boeren verdienen meer met maïs en graan, er 
is sowieso weinig land beschikbaar en een al te 
grote afhankelijkheid van Oost-Europa en verder 
wil je vanwege allerlei geopolitieke onzekerheden 
ook niet. Meer perspectief zit er in het zelf telen 
van alternatieve eiwitbronnen, zoals insecten 
en algen. Dat is dichterbij dan je denkt. Insecten 
worden al toegelaten in visvoer, en dit jaar is dat 
waarschijnlijk ook het geval voor kippenvoer. 
Beide bronnen hebben veel potentie, want ze zijn 
grondonafhankelijk te telen, met hoge opbreng-
sten. Bij insecten is er ook nog eens een zeer 
gunstige voerconversie.”

De consequenties voor deze toekomstige om-
mezwaai in het aanbod van grondstoffen zijn 
voor producenten van veevoer nog nauwelijks 
te overzien. Moeten procesinstallaties worden 
aangepast? Moet er speciale apparatuur worden 
ontwikkeld? Hoe worden de eigenschappen van 
de brokken beïnvloed? Vragen waar je als indivi-
dueel bedrijf niet gemakkelijk een antwoord op 
kan vinden, laat staan dat je zelf faciliteiten hebt 
om onderzoek te doen, testen te draaien.

Netwerk uitbouwen
Om op tijd in te kunnen spelen op dergelijke 
trends en gezamenlijk innovatie door te voeren 
hebben een kleine tien jaar geleden een tweetal 
spelers in de diervoederindustrie de koppen bij 
elkaar gestoken. Dat waren mengvoederfabrikant 
Vitelia en toeleverancier van machines voor de 
diervoederindustrie Dinnissen. Al snel kwamen 
daar DSM (de fabriek in Deinze) als wereld-
marktleider op het gebied van additieven voor 
diervoeders, en de HAS (die meer wilde gaan 
doen aan opleidingen in de feedsector) bij. Deze 
vier ‘founding fathers’ hebben een plan ontwik-
keld om rond een nieuw op te zetten proeffabriek 
een netwerk van bedrijven uit de hele keten te 
vormen, die ondanks dat ze deels concurrenten 
van elkaar zijn, toch willen samenwerken aan 
vernieuwingen. Met hulp van een aantal ‘chain 
partners’ is de financiering (uniek, want voor 
80% vanuit het bedrijfsleven) rondgemaakt om 
de proeffabriek te bouwen, die in april 2014 is 
geopend. Het netwerk dat toentertijd nog uit 25 ➞

partnerbedrijven bestond is inmid-
dels uitgebouwd naar 105.

Aan de slag met innovatie
De missie van Feed Design Lab 
is hét praktijk-, onderzoeks- en 
opleidingscentrum te zijn voor de 
diervoedersector, met als doel een 
belangrijke bijdrage te leveren aan 
vernieuwing en verduurzaming. 
Belangrijkste thema daarin vormen 
nieuwe, eiwitrijke grondstoffen 
zoals algen en insecten. Een ander 
thema, naast efficiency en milieu, 
is diergezondheid, dat ook al met 
algen een flinke boost kan krijgen. 
Daarin zitten onder andere omega 
3-vetzuren die een gunstige werking 
op de gezondheid hebben en zo 
kunnen bijdragen aan een lager an-
tibiotica- en medicijngebruik. Ook 
van insecten is wat dat betreft wel 
een en ander te verwachten, omdat 

“
“Meer perspectief zit er in 
het zelf telen van alternatieve 
eiwitbronnen, zoals insecten 
en algen. Dat is dichterbij 
dan je denkt.”
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er in het chitinepantser stoffen zitten die een 
positieve uitwerking hebben op de darmen.
“Zoals gezegd zit er veel potentie in algen en 
insecten. Tegelijkertijd is er nog een verre weg 
te gaan voordat deze bronnen ook bedrijfseco-
nomisch gezien volwaardige alternatieven zijn. 
Desondanks, en daar hamer ik op in mijn contac-
ten met de partners, moeten we daar nu al op 
inzetten. We hebben hiervoor in samenwerking 
met de HAS een stageprogramma voor studenten 
opgezet, die steeds een stapje verder komen om 
algen en insecten als eiwitbron in te zetten in 
diervoeders. Ook is onlangs een project afgerond 
met Brightlabs, waarbij de onderzoeksgroep van 
Koen Venema verteringstesten heeft uitgevoerd 
op algen en insecten in de TIM, een model dat 
de werking van de spijsvertering natuurgetrouw 
nabootst. Binnenkort starten we met een tiental 
bedrijven een project waarin we deze nieuwe 
eiwitbronnen op levende dieren gaan testen”, 
vertelt Trudy van Megen.
“We proberen in ons netwerk innovatievragen 
boven te krijgen. Wat vinden jullie belangrijk? 
Wat is een vraag die je als bedrijf alleen niet kunt 
oppakken, maar waar je je wel druk om maakt, of 
waar je wat meer van wil weten? Dan kan ik een 
kennisbijeenkomst organiseren. Zo hebben we 
een keer een big data event georganiseerd. Op 
het programma staat energiebesparing in de fa-
brieken, en ik denk dat de tijd ook rijp is voor een 
bijeenkomst over het 3D-printen van kweekvlees. 
Zo kwam ook de vraag naar boven of je echt soja 

kunt vervangen door algen of insecten. Groeien 
de dieren daar net zo goed op, zijn de prestaties 
hetzelfde? Dat zijn we nu dus aan het uitzoeken. 
En als dat gunstig uitpakt, gaan we ons druk 
maken over hoe we dat zo goed mogelijk in het 
voer krijgen.”
Het Feed Design Lab team, dat naast Trudy 
bestaat uit een administratief-secretarieel me-
dewerkster, een procestechnoloog, een proces-
operator en een projectcoördinator, organiseert 
en begeleidt de projecten. De bedrijven die mee-
doen betalen de kosten. Zij zijn dan ook eigenaar 
van de kennis en besluiten zelf hoe ze daarmee 
omgaan. De resultaten van de studentenprojec-
ten worden met alle partners gedeeld.

Proeffabriek
De proeffabriek van het Feed Design Lab is een 
diervoederfabriek op kleine schaal, waar batches 
van 100 kg tot om en nabij de 1000 kg per uur 
kunnen worden gemaakt. De diverse proceson-
derdelen worden gebruikt om te testen, te expe-
rimenteren of om proefvoeders te produceren. 
De stappen die kunnen worden doorlopen zijn: 
malen, mengen, zeven, conditioneren, expande-
ren/extruderen, persen, drogen/koelen, wederom 
zeven en vacuüm coaten. Voor elk van die stap-
pen zijn moderne, multifunctioneel inzetbare ma-
chines in de installatie opgenomen, die gebruik 
maken van de nieuwste technologieën.
Naast machines die al jarenlang tot de standaard 
uitrusting van een diervoederfabriek behoren, 

is er ook innovatieve apparatuur te 
vinden die nog nauwelijks wordt 
toegepast. Een voorbeeld daarvan 
is  de cutter, een snijmolen met 
doseerunit voor het tot moes malen 
van ‘natte’ stromen’ zoals tomaten, 
meelwormen, appels en andere rest-
stromen om deze onder continue 
toevoer in een droge bulkmassa te 
doseren. Hierdoor kan de traditi-
onele voorbehandeling met water 
(en eventueel stoom) achterwege 
blijven. Dit scheelt veel energie, ver-
laagt de drempel voor de valorisatie 
van reststromen uit de voedselpro-
ductie en draagt bij aan de verduur-
zaming van veevoeders.
Een andere innovatie is de POWLI 
(een acronym voor POWder to 
Liquid), een apparaat van IVS dat 
poeders op kant-en-klare korrels 
zet zonder dat je ontmenging krijgt. 
Veel poeders zijn of niet hittestabiel 
of het is een kleurstof of ze zijn con-
taminerend. Bijvoorbeeld anti-cocci-
diostatica, die worden toegepast als 
medicijn voor vleeskuikens, worden 
normaal in de menger gedoseerd 
(het tweede apparaat in de lijn), 
maar omdat deze stof vervolgens 
door je hele productielijn gaat, be-
smet je feitelijk de hele installatie. 

Verder-Scientific heeft de Retsch AS200 zeeftoren geleverd 

voor het bepalen van de maalfijnheid. Dit apparaat is bij 

uitstek geschikt voor de grote variëteit aan producten die 

moet worden geanalyseerd. Door de regelbare aandrijving 

kan het toestel optimaal op een product worden aangepast.

De proeffabriek van het Feed Design Lab 

is een diervoederfabriek op kleine schaal, 

waar batches van 100 kg tot om en nabij de 

1000 kg per uur kunnen worden gemaakt. 

De stappen die kunnen worden doorlopen 

zijn: malen, mengen, zeven, conditioneren, 

expanderen/extruderen, persen, drogen, 

wederom zeven en vacuüm coaten. Ook 

staan een snijmolen en de innovatieve 

POWLI opgesteld.
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Draai je daarna een batch waar dit middel niet 
in mag zitten, dan moet je flink aan de slag met 
schoonmaken. Met de coater is het mogelijk om 
deze stoffen op het einde van het proces toe te 
voegen. Op basis van de POWLI-techniek worden 
geconcentreerde, droge microcomponenten om-
gezet naar een vloeibare vorm. Feitelijk worden 
de poeders gemengd en in een vloeistof zwevend 
gehouden. Daarna worden ze in de vacuümcoater 
direct op de korrel gezet.

Fysische testen
Het Feed Design Lab, dat vanuit de netwerk-, on-
derzoeks- en opleidingsactiviteiten jaarlijks zo’n 
1500 bezoekers heeft, is voor de leveranciers 
van de procesapparatuur een mooie etalage. Dat 
geldt ook voor de bedrijven die testapparatuur 
ter beschikking hebben gesteld voor het fysische 
laboratorium, dat in de hal van de proeffabriek is 
opgezet.
In het laboratorium vind je apparatuur voor het 
testen op parameters als maalfijnheid, slijtvast-

heid, pellethardheid en menguniformiteit. Voor 
het bepalen van de maalfijnheid wordt een door 
Verder-Scientific geleverde zeeftoren Retsch 
AS200 gebruikt. Dit apparaat is bij uitstek ge-
schikt voor de grote variëteit aan producten die 
moet worden geanalyseerd. Door de regelbare 
aandrijving kan het toestel optimaal op een 
product worden aangepast. Bovendien is het snel 
werken met deze zeeftoren: zelfs na zeer korte 
zeeftijden heb je al scherp afgebakende fracties.
Verder-Sciencific is enkele jaren geleden actief 
benaderd door Trudy om te participeren in het 
Feed Design Lab. “Als we nieuwe apparatuur no-
dig hebben zoeken we bedrijven in de markt die 
dat als partner willen inbrengen. Wij zijn dan di-
rect eigenaar van het apparaat en de waarde van 
het apparaat is bepalend voor een bepaald aantal 
jaren lidmaatschap. Zo is dat ook bij Verder- 
Scientific gegaan, die in eerste instantie twee 
jaar als community partner bij ons betrokken 
waren. Dat werkt twee kanten op. Wij creëren 
een schil van bedrijven die een extra binding 

hebben met Feed Design Lab, en 
die ook weer hun klanten over onze 
activiteiten kunnen informeren. De 
bedrijven op hun beurt hebben een 
podium voor innovatieve gebrui-
kers, die in een praktijkomgeving 
hun testapparatuur toepassen. Dat 
bevalt heel goed merken we, want 
Verder-Scientific is na die twee jaar 
‘gewoon’ community partner ge-
worden en draait volop mee in het 
netwerk. Dat netwerk is eigenlijk 
ook een soort fabriek, die net als de 
proeffabriek steeds beter begint te 
draaien!”, lacht Trudy van Megen.

I N F O R M ATI E

Verder-Sciencific
www.verder-scientific.com

Feed Design Lab
www.feeddesignlab.nl

In het fysische laboratorium, dat in de hal van de proeffabriek is opgezet, vind je apparatuur voor het testen op parameters als maalfijnheid, slijtvastheid, pellethardheid en mengunifor-

miteit. Door het raam is een deel van de trainingsruimte te zien.
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We veranderen onze innovatieve technologie niet. 

De Europese verkoop- en service organisatie blijft 

hetzelfde. Onze visie op ‘sample security’ passen 

we niet aan. En we blijven de beste biomedische 

apparatuur ontwerpen, maar...

De nieuwe merknaam van Panasonic 
Healthcare, Biomedical Division  
is vanaf nu PHCbi.

VIP ECO Ultra-lage temperatuur vriezers 

Een laag energieverbruik door toepassing 

van natuurlijke koolwaterstof koudemiddelen 

en inverter compressoren. 

www.phchd.com/eu/

biomedical

www.phchd.com/eu/biomedical

U kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit 

en betrouwbaarheid van onze producten zoals:

Panasonic biomedical 
is nu
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Uitbreiding 
CELLdisc  
assortiment
Greiner Bio-One breidt het CELLdisc 
assortiment uit met een drietal nieuwe 
producten: de single layer CELLdisc, de CELLring en de CELLhandle.
CELLdisc is een nieuw meerlagig celkweekvat dat een groeioppervlak 
biedt tot één vierkante meter voor hechtende zoogdiercellen in een 

minimale ruimte. De CELLdisc was 
al beschikbaar in een 4-, 8-, 16 en 
40-laags uitvoering met een TC 
en een Advanced TC behandeling. 
De nieuwe CELLdisc met één laag 
kan worden gebruikt als referentie 
voor grotere celkweek batches die 
worden gekweekt onder gelijke 
omstandigheden. Bij deze een-
laagse uitvoering kan gemakkelijker 
worden gekeken naar de celgroei, 
de celmorfologie en confluentie. 

De beslissing wanneer medium moet worden ververst of cellen worden 
geoogst, kan daarom gemakkelijk worden gemaakt. Ook kan de single 
layer CELLdisc worden gebruikt als kweekfles met een groeiopppervlak 
van 250 cm2.
CELLring ondersteunt een exacte horizontale positionering van de CELL-
disc. Oppervlakte onregelmatigheden kunnen zo worden gecompenseerd 
zodat cellen en media gelijkmatig worden verdeeld. 
CELL handle garandeert veilig en gemakkelijk 
transport en het handig legen van vooral de grote 
formaten CELLdisc. In de loop van vorig jaar werd 
ook de CELLswing, een compact mechanisch 
apparaat dat het mogelijk maakt om de CELLdisc 
in elke positie te brengen en te draaien, aan de 
productlijn toegevoegd.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info.nl@gbo.com

Tweede generatie 
PFPD GC-detector
Met een compacte en modulaire uitvoering 
biedt de tweede generatie 5383 Gepulseerde 
Vlam Fotometrische GC-detector (PFPD) van OI 
Analytical meer gebruiksgemak, flexibiliteit en 
analytische capaciteiten in vergelijking tot zijn 
voorganger.
Naast een significante verbetering in de sig-
naalverwerking en een tienvoudige toename 
in gevoeligheid ten opzichte van de meeste 
traditionele FPD’s zorgt de 5383 detector voor 
een nauwkeurige analyse van zwavel, fosfor en 
andere elementen. Dit met behoud van de bewe-
zen functies voor een nauwkeurig resultaat.
De intuïtieve, eenvoudig te gebruiken software 
met geïntegreerde monitoring- en analyse-
mogelijkheden biedt een krachtige tool voor de 
optimalisering van parameters, data-analyse, en 
nog veel meer. De betrouwbare en kosteneffec-
tieve 5383 PFPD gebruikt beduidend minder gas 
dan de SCD of FPD en vereist aanzienlijk minder 
onderhoud.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Arthrogen hard op weg met
gentherapie tegen artritis

Het op het AMC-terrein gevestigde biotechbedrijf Arthrogen is onlangs een 
Fase Ib-klinische studie gestart met ART-I02 voor de intra-articulaire behan-
deling van bepaalde vormen van artritis. De studie zal met argusogen door 
de markt worden gevolgd, want in tegenstelling tot bij andere genthera-
pieën, die zijn ontwikkeld voor hele zeldzame ziektes, is er hier sprake van 
een groep ziektebeelden met een veel grotere incidentie. 

O
m en nabij de één tot twee procent 
van de Nederlands bevolking krijgt 
reumatoïde artritis. Patiënten met 
deze auto-immuunziekte kunnen in 

veel gevallen succesvol worden behandeld met 
ontstekingsremmers en -als ze daar niet goed 
op reageren– met moderne biologicals, antili-
chamen die systemisch op specifieke targets in 
de ontstekingspathways werken. Echter, niet 
iedereen is bij die middelen gebaat. Dat consta-
teerde –meer dan tien jaar geleden al– professor 
Paul-Peter Tak, die toentertijd als reumatoloog 
bij het AMC werkte. Hem vielen twee zaken op. 
Ook al waren er gewrichten die goed reageerden, 
waar de inflammatie minder werd, zwellingen 
afnamen en de beweeglijkheid toenam, toch had-
den veel patiënten enkele gewrichten die wel die 
ontstekingskenmerken vertoonden. Bovendien 
ondervonden vele patiënten allerlei bijwerkingen, 
die het gevolg waren van de systemische werking 
van de geneesmiddelen.
“Deze observaties brachten hem tot het idee 

om iets te ontwikkelen dat lokaal kan worden 
toegediend en daar ook zijn werk doet, en dan 
het liefst ook nog door een eenmalige behande-
ling. Gentherapie vormde hiervoor een uitste-
kende benadering. Op basis hiervan zou je een 
virus kunnen gebruiken om in de synoviale cellen 
van het ontstoken gewricht een stukje DNA af 
te leveren dat getriggerd door de ontsteking 
een anti-inflammatoir eiwit opreguleert, dat op 
zijn beurt de ontsteking tegengaat. Dit idee, dat 
aan de basis stond van de oprichting in 2005 van 
Arthrogen door het AMC en het Dubai Bone & 
Joint Center, is na twaalf jaar hard werken uitge-
mond in ART-I02, dat momenteel voor het eerst 
bij mensen met RA (reumatoïde artritis) en OA 
(osteoartritis) wordt getest in het kader van een 
Fase Ib-klinische studie, zowel in Nederland als in 
Canada”, zegt Robert Jan Lamers, die sinds ruim 
drie jaar CEO van het biotechbedrijf is.

Vooruitstrevend
Het idee van een lokale gentherapie met een 

aan-uit knop was –zeker voor die 
tijd– behoorlijk vooruitstrevend. Je 
kunt je wel voorstellen hoe dat in 
zijn werk zou kunnen gaan, maar 
zie het maar eens te realiseren. Dat 
wil zeggen: zorg er voor dat in alle 
stappen binnen dat therapeutisch 
mechanisme gebeurt wat er moet 
gebeuren. En zoek daarbij ook nog 
eens uit welke vectoren, targets, 
promotors en therapeutische eiwit-
ten zich daar binnen dat complexe 
product het beste voor lenen.
Bij ART-I02 is die ontwikkeltocht 
uitgemond in het gebruik van een 
adeno-geassocieerd virus (rAAV) 
type 5 om het therapeutisch gen 
in de gewrichtscellen af te leveren. 
Er is gekozen voor type 5 omdat 
dat serotype goed gewrichtscellen 
kan induceren. Het therapeutisch 
gen codeert voor het humaan 
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interferon-β (hIFN-β) eiwit dat de 
ontsteking te lijf gaat. De transcrip-
tie van het mRNA van dit hIFN-β 
wordt gecontroleerd door een ont-
stekings-induceerbare promoter, de 
nucleaire factor (NF)-κB-responsieve 
promoter, die ook in het genetisch 
construct is ingebouwd.
Het therapeutische effect komt als 
volgt tot stand. Door injectie van 
ART-I02 in het gewricht krijgen de 
gewrichtscellen extra genetische 

informatie voor de expressie van het gen en de 
aanmaak van het humaan interferon-β. Als er 
geen sprake is van een ontsteking, gebeurt er 
niets. Als er zich een ontsteking gaat ontwikkelen 
(of als die er al is) zal de promoter de aanmaak 
van het humaan interferon-β in gang zetten. 
Dit eiwit heeft in diermodellen voor reumatoïde 
artritis een anti-inflammatoire werking laten 
zien. Verder speelt het een belangrijke rol bij 
het behoud van bothomeostase en blijkt het 
anti-angiogene eigenschappen te hebben, wat 
weer van therapeutische waarde bij RA is. Met 

proof-of-principle-onderzoeken heeft Arthrogen 
aangetoond dat er verbetering optreedt na 
gentherapie in artritis diermodellen door de 
plaatselijke expressie van IFN-β in de gewrich-
ten. Interferon-β behandeling beschermde tegen 
klinische tekenen van artritis, ontsteking in het 
gewricht en erosie van botten en kraakbeen.
Naast de aan-uit knop is ook het langdurige 
effect een sterke troef van dit nieuw in ontwik-
keling zijnde medicijn. Omdat er in de synoviale 
cellen in tegenstelling tot bijvoorbeeld bloed- en 
huidcellen een hele lage omloopsnelheid is, zal 

Ingrid de Vries, senior technician vector development bij Arthrogen, werkt sinds vorig jaar met de door Greiner Bio-One ontwikkelde CELLdisc, een vier- of achtlagige stack van platen. 

Hiermee realiseert ze een forse tijdsbesparing ten opzichte van het werken met losse schaaltjes. Er zijn ook stacks met zestien en veertig lagen.

➞
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het vreemde DNA niet snel worden opgeruimd en 
zullen de cellen als ze delen de mutatie door-
geven. In theorie zou je dan met een eenmalige 
injectie kunnen volstaan.

Meer labruimte
Het gros van het experimentele werk alsmede 
de productie van de research batches wordt uit-
gevoerd door een team van vijf technicians, die 
onder leiding staan van een supervisor. Daarnaast 
zijn er twee voor het werken met proefdieren 
bevoegde technicians die in de proefdierfaciliteit 
van het AMC het benodigde dierexperimentele 
werk uitvoeren.
De laboratoria zijn momenteel nog verdeeld 
over twee locaties. In het bedrijfsgebouw is het 
ML-II viruslab te vinden. Hier worden de virussen 
ontwikkeld en geproduceerd. Het meer voorberei-
dende werk, zoals het kweken van bacteriën voor 
het vermeerderen van plasmides, vindt plaats in 
enkele ML-I-laboratoria, die net buiten het ge-
bouw in een portacabin zijn ondergebracht. “Met 
deze tijdelijke huisvesting, waar we inmiddels al 
een jaar of acht gebruik van maken, konden we 
destijds onze behoefte aan meer labruimte invul-
len zonder te hoeven verhuizen vanaf deze prima 
plek, zo dichtbij het AMC. Door de groei van ons 
bedrijf blijft die behoefte echter toenemen. Geluk-
kig is er onlangs binnen het gebouw een kantoor-

vleugel op de eerste verdieping voor ons beschik-
baar gekomen, waar we na een verbouwing meer 
kantoren en ook extra labruimte kunnen realise-
ren. De portacabins gaan dan weg”, vertelt Ingrid 
de Vries, senior technician vector development, 
die al bijna tien jaar bij Arthrogen werkt. 

Tijdwinst bij transfectie
Ingrid is de meest tijd te vinden in het viruslab, 
waar ze volgens een in de loop der jaren door het 
team geoptimaliseerd protocol de gemodificeerde 
virussen produceert. Dit gebeurt door middel van 
plasmide transfectie op zoogdiercellen, waarbij 
in die cellen het virus met het plasmide wordt 
gemaakt. Dit was aanvankelijk een vrij bewerke-
lijke stap, omdat hiervoor losse petrischaaltjes 
van 15 cm doorsnede werden gebruikt. “Voor een 
gemiddelde productie gebruikten we 40 van die 
schaaltjes, waarbij je stuk voor stuk de cellen aan 
het oppervlak liet hechten, er een transfectieme-
dium opbracht en enkele dagen liet incuberen om 
het virus te maken om het vervolgens te oogsten. 
Sinds afgelopen jaar gebruiken we hiervoor de 
door Greiner Bio-One ontwikkelde CELLdisc, in 
ons geval een vier- of achtlagige stack van platen 
met een doorsnede van 20 cm. Het voordeel van 
deze oplossing is dat je niet meer elke disc apart 
hoeft te behandelen. Met de CELLdisc kan je vol-
staan met het maken van een grote mix, die je via 

een opening bovenop toedient. Op 
die manier vul je in één keer vier of 
acht lagen. Na afsluiten van de ope-
ning kan je het medium gelijkmatig 
over alle lagen verspreiden door hem 
op een bepaalde manier te roteren. 
Daarna kan je hem gewoon rechtop 
in de incubator zetten. Ook als je 
moet oogsten is dat veel gemakkelij-
ker: je maakt de opening weer los en 
je kunt alles er in één keer uithalen. 
Als je de incubatietijd even buiten 
beschouwing laat hebben we nu bin-
nen drie kwartier de hele transfec-
tiemethode afgerond; dat kostte ons 
eerder een paar uur”, vertelt Ingrid.

Wel de volle, niet de lege
Na het oogsten is het zaak om het 
gemodificeerde virus te isoleren. 
Dat is in principe uitgescheiden in 
het medium, maar er kan ook nog 
virus in de cellen zijn achterge-
bleven. Hiertoe worden de cellen 
enkele uren geïncubeerd in een 
NaCl-oplossing. Na afdraaien wordt 
het supernatant verder verwerkt; 
de celresten blijven achter in het 
celpellet. “Het volume van het 

‘The place to be’ bij 

Arthrogen is het ML-II virus-

lab waar volgens een in de 

loop der jaren door het team 

geoptimaliseerd protocol 

de gemodificeerde virussen 

worden geproduceerd.
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supernatant waar het virus in zit is groot, on-
geveer 800 ml. We concentreren derhalve eerst 
het supernatant met een TFF, een ‘tangential 
flow filtration’ systeem naar ongeveer 80 ml. 
Dat volume brengen we op een affiniteitskolom, 
waar het virus aan bindt. Met een elutiebuffer 
haal je het virus weer van de kolom, zodat je het 
in een zuivere vorm hebt. Echter, je hebt dan een 
mengsel van volle (partikels die het genconstruct 
bevatten) en lege partikels van het virus. Om die 
van elkaar te scheiden voeren we een zoge-
naamde cesiumchloride centrifugatie uit. Het 
virus dat van de affiniteitskolom is afgekomen 
wordt in een cesiumchloride-oplossing gebracht, 
die gedurende 24 uur gecentrifugeerd wordt 
bij 30.000 rpm. Er zit geen rem op het systeem, 
zodat je nadat de centrifuge is uitgelopen met 
behulp van een lichtbron een mooie virusband 
kunt detecteren. Omdat de lege virussen net 
ietsje hoger zitten dan de gevulde kan je met een 
injectienaald precies de virusdeeltjes met inhoud 
isoleren”, vertelt Ingrid.
Dan ben je er nog niet, want je moet het virus 
nog in de juiste formuleringsbuffer brengen. 
Hiervoor gebruiken we een specifiek centrifuge-
filter waarbij het virus op het filter achterblijft 
terwijl het cesiumchloride er doorheen gaat. Op 
deze manier verwijderen we het cesiumchloride 
en vervangen we dit door de formuleringsbuf-
fer. Uiteindelijk wordt het virus met behulp van 
dit filter geconcentreerd en steriel afgevuld. Het 
gezuiverde virus wordt dan nog aan een aantal 
testen onderworpen, ondermeer op de aanwe-
zigheid van endotoxines; de titer van het virus 
wordt bepaald, alsmede het percentage volle 
partikels. Tenslotte wordt er nog een test gedaan 

op de cellen om te bevestigen dat het virus ook 
het therapeutisch eiwit maakt.

Afwisselend en zelfstandig
Al met al is de doorlooptijd voor het maken van 
een gemodificeerd virus zo’n zes tot acht weken. 
“Zo voelt dat echter niet als je in het lab aan het 
werk bent. Het werk is heel afwisselend; de ene 
keer verricht je wat handelingen voor de virus-
productie en tijdens incubatie- of centrifugeer-
stappen werk je weer aan een ander researchpro-
ject. We hebben hier heel veel vrijheid om je tijd 
zelf in te delen en kunnen onze eigen invulling 
geven aan projecten, mogen dingen bedenken. 
Natuurlijk wordt er wel een en ander gestroom-
lijnd in het wekelijks overleg. Ook hebben we 
iedere drie weken een research meeting waarin 
collega’s hun vorderingen presenteren. Dat is 
heel inspirerend, zeker in de fase waarin we nu 
zitten, waarin we richting klinische trials gaan.”
De technicians worden ook in die nieuwe fase van 
het bedrijf nadrukkelijk bij de business betrokken. 
Zo maakt Ingrid samen met haar supervisor Sabine 
van der Sanden en COO Janneke Meulenberg 
deel uit van een projectgroep voor de opzet en 
uitwerking van de Fase 2-klinische studie. “Met 
de huidige methode voor het produceren van de 
virussen kom je tot research batches; veel te wei-
nig voor de hoeveelheden die je nodig hebt voor 
Fase 2-klinische studies (en nog verder voor Fase 
3 en de markt). Omdat die productie ook nog eens 
onder GMP moet plaatsvinden, ligt samenwerking 
met een CMO voor de hand. We hebben derhalve 
verschillende CMO’s benaderd om te kijken wat ze 
ons kunnen bieden. Naast de bedrijfsmatige kant 
kijken we ook met een praktisch oog: hoe werken 

ze, hoe ziet hun proces eruit. Daar 
zit ook weer veel labwerk aan vast, 
want je wil toch in detail testen of 
optie A beter werkt dan optie B. Dat 
is best wel spannend, want je komt 
nu toch in een hele nieuwe fase; het 
gaat meer om het ‘eggie’!”, lacht 
Ingrid de Vries.

Doorontwikkelen
Naast het werk voor productie gaat 
de pre-klinische ontwikkeling nog 
volop door, op meerdere fronten. 
Robert Jan Lamers: “We blijven 
doorontwikkelen op ieder deeltje 
van ons product; kijken naar nieuwe 
vectoren, werken aan de promoter 
en het therapeutisch gen. Ook kijken 
we naar de verschillende vormen van 
artritis en aanpalende ziektebeel-
den, waarvoor je wellicht specifieke 
gentherapieën kunt ontwikkelen. 
We hopen bij de start van Fase 2 
een tweede product in een studie 
te krijgen. Dat kan voor een net iets 
ander ziektebeeld zijn, of met een 
net iets andere promoter, of een net 
iets ander therapeutisch gen. Kansen 
genoeg wat dat betreft...”

I N F O R M ATI E

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Arthrogen
www.arthrogen.nl

CEO Robert Jan Lamers merkt veel belangstelling voor de gentherapeuti-

sche behandeling van artritis met ART-I02. Onlangs is met een two-center 

study een Fase Ib-klinische studie gestart. In Leiden worden patiënten in 

hun handgewrichten geïnjecteerd; in Canada in de pols.

Arthrogen is gevestigd op de begane grond van dit pal naast het AMC gelegen gebouw. 

Binnenkort zal ook een gedeelte van de eerste verdieping worden betrokken.
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Reveleris® chromatography system
With smart combinations!

+
Reveleris® X2**    

Reveleris® PREP**  

 

Flash Pure ID 
columns**

Rotavapor® 
evaporation system**

*Anniversary gift voucher valid until 30/11/2018. Subject to amendments/printing errors.Terms and conditions apply.
**Illustrative examples of products.

BÜCHI is celebrating!
40 years of chromatography

BÜCHI being active for 40 years in chromatography. You are invited to participate in this celebration. 
Buy a Reveleris® chromatography system and get an anniversary gift voucher for FlashPure™ ID columns or
an evaporation system.

The anniversary gift voucher is €3,500 if you buy a Reveleris® X2 system or €7,000 if you buy a Reveleris® 
Prep system:

Reveleris® X2   €3.500*

Reveleris® PREP  €7.000*

www.buchi.com Quality in your hands

To fi nd out more and arrange a demonstration call: +31 78 684 94 29 or write to benelux@buchi.com

To fi nd out more go to

www.buchi.com/40-years
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Maximale zuiverheid en opbrengst met flash

Büchi is al geruime tijd actief op de markt van opzuiveringstechnieken en 
flash chromatografie. De Reveleris is een geavanceerd en krachtig opzui-
veringssysteem waarmee zowel onzichtbare als zichtbare componenten 
gedetecteerd kunnen worden. Dit vertaalt zich in een maximale zuiverheid en 
recovery van de op te zuiveren componenten in een minimale tijd.
Het Reveleris Chromatography systeem is uitgerust met ‘RevealX technology’. 
Deze technologie combineert data verkregen van diverse UV/Vis-detectoren 
en een ingebouwde ELSD om de fractionering van de op te zuiveren compo-
nent aan te sturen. Hierdoor wordt het mogelijk om zonder optimalisering of 
hardware aanpassingen zowel UV-actieve als niet-UV-actieve componenten 
te fractioneren. Tevens zorgt de ‘RevealX technology’ ervoor dat er geen 
onnodig verlies van componenten optreedt door alle detectorsignalen en de 
fractiecollector te synchroniseren. Het volledige systeem wordt aangestuurd 
met intuïtieve en eenvoudige software op een 12” touchscreen. Via de Navi-
gator software wordt de mogelijkheid geboden om je methode te optimalise-
ren waardoor je tijd en loopvloeistoffen bespaart.
De Reveleris is verkrijgbaar in vier uitvoeringen: de Reveleris X2 UV only, de 
Reveleris X2 ELSD upgradeable, de Reveleris X2 (inclusief UV en ELSD) en de 
Reveleris PREP. De Reveleris X2 is enkel flash chromatografie en de Reve-
leris PREP maakt het mogelijk om tevens preparatieve HPLC-kolommen te 
gebruiken. Hierdoor kan de chemicus zijn component in eigen beheer verder 
tot een gewenst niveau opzuiveren zonder deze uit handen te moeten geven 
aan derden.
Büchi levert ook de flash silica cartridges van 4 gram tot 3000 gram, alsmede 
aluminiumoxide kolommen. Verder zijn ook C18-, amino- en diol-kolommen 
beschikbaar. Het gamma is nu uitgebreid met kolommen die beladen kunnen 
worden met respectievelijk 10%, 20% en of 30%. Ook HPLC PREP-kolommen 
met verschillende pakkingsmaterialen van een zeer hoge kwaliteit zijn 
verkrijgbaar. Door deze kolommen te combineren met het Reveleris-systeem 
wordt het mogelijk om je component tegen lage kosten en solventgebruik op 
te zuiveren.

Vraag nu een gratis demo van het toestel aan of laat weten of wij je kosteloos 
kolommen kunnen sturen om uit te proberen.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

Volautomatisch vullen 
van een vloeibare  
stikstof druktank
De CryoSafe is een speciale uitvoeringsvorm van de CryoFill 
voor het vullen van een druktank. Het idee achter dit systeem 
is dat je een drukvat in de cryobank automatisch kan laten 
vullen en dat het geheel meeloopt in de afgas- en simultaan 
vulcyclus van de cryo biobank. Hiermee zorg je ervoor dat het 
stikstofverbruik zo goed mogelijk onder controle wordt ge-
houden en natuurlijk zo laag mogelijk. Het systeem herkent de 
druktank als ware het een biologisch opslagvat, loopt dan ook 
mee in de afgas- en simultaan vulcyclus. Je kunt op de Cryo-
Safe ook de vulgraad van de druktank in procenten uitlezen. 
De druktank is dus ook remote uit te lezen via de centrale PLC-
kast CryoMatic (tankvulling in %). Het is een systeem voor een 

drukvat in een vaste opstelling.
Optioneel kan de CryoSafe worden 
voorzien van een dodemansknop en 
een aftapvoorziening voor het veilig 
handmatig afnemen van vloeibare 
stikstof. Bij de CryoSafe kan je dan 
ook een roestvrijstalen vulkast met 
plexiglas deuren, vullans en lekbak 
aanschaffen om het afvullen van 
open dewar-vaten nog veiliger te 
maken.
De unit is optioneel voorzien van een 
blokkeerknop om alle functies tijde-
lijk uit te schakelen. Dit kan nodig 
zijn als je ook met een computervrie-

zer werkt of als de druktank wordt gebruikt voor het automa-
tisch afvullen van een elektronenmicroscoop. Door deze elek-
tronische blokkering voorkom je verstoringen in het proces 
door trillingen en/of drukschommelingen. De blokkering gaat 
op tijd, zodat alles na een vooraf ingestelde tijd (qua tijd vrij 
in te stellen) weer in normale functionaliteit terugkeert.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

LV35 Aanraders.indd   27 02-05-18   14:55



28 PROEFDIERONDERZOEK

Instantie voor Dierenwelzijn
is Haarlemmerolie voor opzet
dierexperimenteel onderzoek

Sinds 2013 vervult de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) een sleutelrol 
binnen de Centrale Dienst Proefdieren (CDP) van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen. Samen met de onderzoeker zorgen de IvD-leden met 
advies van de aangewezen dierenarts er voor dat de dierproef zo goed 
mogelijk wordt uitgevoerd. Catriene Thuring, dierenarts en adjunct-hoofd 
van de CDP, laat zien hoe zorgvuldig dit gebeurt en wat er nog meer wordt 
gedaan om in het kader van de klassieke drie V’s (Vervanging, Verminde-
ring en Verfijning) een optimaal resultaat te bereiken.

“D
e Centrale Dienst Proefdieren 
(CDP) van het UMCG bedient 
niet minder dan 45 verschil-
lende onderzoeksgroepen, ie-

der met hun eigen onderzoekslijnen. Transplan-
tatie-onderzoek, stamcelbiologie, oncologie, 
nucleaire geneeskunde, nierziektes, leverziektes, 
noem maar op. Dat brengt met zich mee dat 
de variatie in dierstudies ook heel groot is. Een 
goede communicatie tussen alle betrokkenen 
rond een dierproef is dan ook van het grootste 
belang om het beste resultaat voor onderzoeker 
en proefdier te kunnen bereiken. Dat is ook de 
reden dat de IvD (Instantie voor Dierenwelzijn) 
bij ons zo’n prominente rol vervult en wij hem 
al ruim voor de wettelijke verplichting hadden 
ingevoerd”, zegt proefdierdeskundige Catriene 
Thuring.
Met die wettelijke verplichting refereert ze 
naar de Herziene Wet op de Dierproeven, die 
op basis van de EU-Directive uit 2010 sinds 

december 2014 in Nederland van kracht is. De 
herziene wet vervangt de Wet op de Dierproe-
ven uit 1977, waarmee Nederland binnen de 
EU een van de koplopers was op het gebied van 
dierenwelzijn en terughoudendheid ten aanzien 
van dierproeven. Het ‘nee, tenzij’ principe zat 
er al in: het is verboden om dierproeven te doen 
tenzij je daar een hele goede reden voor hebt. 
Het andere kernthema van die wet was bescher-
ming van het dier, een thema dat in de loop der 
jaren steeds verder verfijnd is.

Instantie voor Dierenwelzijn
Een belangrijk nieuw element dat vanuit de 
EU-regelgeving is opgenomen in de nationale 
regelgeving is de instelling van een Instantie 
voor Dierenwelzijn (IvD). Die fungeert als de plek 
waar kennis over de verschillende elementen, die 
maken dat iets een goede dierproef kan worden, 
bij elkaar komt voorafgaand aan de uitvoering 
van die dierproef. Catriene Thuring vertelt hoe 

dat bij de CDP in zijn werk gaat. 
“Het begint bij de wetenschap-
per die een onderzoeksvraag heeft 
en die vraag met behulp van een 
dierstudie wil oplossen. Samen 
met hem of haar brengen wij 
onze expertise in om die studie zo 
goed mogelijk voor te bereiden 
en zo goed mogelijk uitvoerbaar 
te maken. Daarbij kunnen allerlei 
onderwerpen aan de orde komen: 
het fokken van een specifieke 
muizenlijn, biologische veiligheid, 
logistiek, voeding, een chirurgische 
of microchirurgische ingreep. Die 
expertise is deels afkomstig van de 
staf (bijvoorbeeld de aangewezen 
dierenarts, kwaliteitsfunctionaris en 
manager bedrijfsvoering) en vooral 
ook van de biotechnici, die niet 
alleen de experimenten uitvoeren, 
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maar ook de proefdieren verzorgen. 
Je bent dus op een heel praktisch 
niveau bezig om tot de optimale 
opzet van het experiment te komen, 
zodat wat je gaat doen op een zo 
goed mogelijke manier gebeurt. 
Binnen de IvD kan je het verschil 
maken tussen een kwalitatief goede 
en een kwalitatief mindere dier-
proef. Dat laatste proberen we altijd 
te voorkomen.”
De IvD doet niet de ethische toets. 

Die wordt vooraf gedaan door de Centrale Com-
missie Dierproeven, de CCD. Een CCD-vergun-
ningsaanvraag past bij een onderzoeksproject 
van maximaal vijf jaar en zit meer op het niveau 
van een onderzoekslijn. Het werk dat je bin-
nen de CDP uitvoert is onderdeel van die grote 
aanvraag. In de vergunningstekst zijn de kaders 
geschetst, maar niet alle details. 
De onderzoeker, die tevens lid is van de IvD voor 
zijn/haar eigen studie, en de overige IvD-leden 
zorgen voor de de invulling van die kaders, waar-
bij uiteraard elk onderdeel binnen die kaders past.

Vervanging, Vermindering, Verfijning
Het gouden principe van de drie V's (Vervanging, 
Vermindering en Verfijning) is zo’n 60 jaar gele-
den geformuleerd, maar is nog onverminderd van 
kracht. “Bij elke dierstudie moet je je van tevoren 
afvragen of het werkelijk moet met levende 
dieren, of het werkelijk met dat aantal moet (kan 
het niet minder) en of het werkelijk moet met 
dat niveau van ongerief. In het IvD-overleg komt 
steevast aan de orde hoe daarin verbetering kan 
worden bereikt”, zegt Catriene Thuring.
Vanuit de CDP zelf zijn er natuurlijk ook allerlei 

Muizen worden bij de CDP individueel gehuisvest, waarbij de kooitjes een afzonderlijke luchtcirculatie hebben.

➞

LV35 Panasonic UMCG.indd   29 02-05-18   15:01



30

maatregelen genomen om dat te borgen. Zo wor-
den behandelingen en operaties, op een kleine 
uitzondering na voor chirurgische specialisten 
uit het ziekenhuis, altijd uitgevoerd door de 
biotechnici en (micro)chirurgen van de CDP. 
Naast consistentie in de gestandaardiseerde 
uitvoering (en dus minder variabiliteit die door 
zou kunnen werken in de resultaten) hangt dit 
samen met de leercurve die nodig is om een 
behandeling of operatie onder de knie te krijgen. 
“Laat je dat doen door een onderzoeker, dan 
moet bij iedere nieuwe onderzoeker die leercurve 
opnieuw worden doorlopen, terwijl de CDP-
medewerker het eenmalig leert en daar bedreven 
in wordt. Dat leren zal overigens voor een deel 
op een proefdiervrije manier gaan. We beginnen 
bij het trainen van experimentele handelingen 
met kunstmaterialen; je kunt leren hechten op 
sponsjes, vaten hechten op kunstmaterialen. Op 
een gegeven moment moet je de stap zetten 
naar een levend dier, maar je probeert dat zo 
lang mogelijk uit te stellen. Op dat moment is 
het namelijk een dierproef en dan moet je dus 
goed onderbouwen waarom dat per se moet. Het 
is overigens wel goed dat de onderzoeker bij de 
operatie aanwezig is, dat hij de complexiteit ziet, 
leert interpreteren van wat er gebeurt.”
Op een ander niveau van verfijning speelt inter-
pretatie van wat er gebeurt ook een belangrijke 
rol: bij het beoordelen van de gezondheid van de 
ongeveer 13.000 proefdieren (meest muizen, rat-

ten en vissen) in de CDP. “Het is enorm belangrijk 
dat je de dieren die niet lekker in hun vel zitten 
heel snel in de smiezen hebt, zodat je direct kunt 
acteren. De dierverzorgers, die als team elke dag 
van de week alle dieren onder ogen krijgen, fun-
geren hierbij als de eerstelijns ogen en oren, die 
onmiddellijk bij ons en/of de onderzoeker aan de 
bel trekken als iets niet pluis is. Het is belangrijk 
om daar goed geschoolde mensen voor te heb-
ben. Al onze proefdierverzorgers bij ons zijn dan 
ook biotechnicus. Dat is bij wet niet verplicht. 
Opleiding tot biotechnicus is qua niveau hoger 
dan proefdierverzorger. Met de bagage van die 
opleiding krijg je meer inzicht, begrip en kennis 
van onze dieren en dierstudies. Dit draagt bij aan 
het optimaliseren van de kwaliteit.”

Minder of meer?
De evolutie in labtechnieken van de afgelopen 
jaren heeft onmiskenbaar impact op het aantal 
gebruikte proefdieren. Al kan je niet altijd goed 
voorspellen of dat er minder of juist meer wor-
den. “Onderzoek met muizen en vissen leent zich 
goed voor transgenese onderzoek, waarbij je er-
felijk materiaal inbrengt in de eicel of het embryo 
om iets in gang te zetten of juist af te remmen. 
Daarbij kan je ook een humaan gen inzetten dat 
is gekoppeld aan een bepaald biologisch proces 
dat je wil gaan volgen. Dat is heel precies. Je 
brengt het direct in erfelijk materiaal in. Dat 
kan systemisch of in een bepaald orgaan. En dat 

maakt dat je diermodel behoorlijk 
specifiek is voor het fenomeen dat je 
wilt onderzoeken in een levend or-
ganisme. Dat vermindert het aantal 
dierproeven, want je weet zeker dat 
je hele cohort dieren dat erfelijke 
fenomeen heeft (heel anders dan 
bij de klassieke manier van fokken, 
waarbij je kijkt of je een bepaald 
fenotype hebt en of je dat via een 
inteelt programma over x generaties 
in een consistent genotype kunt 
brengen). Aan de andere kant geef 
je daarmee onderzoekers een hele 
specifieke tool om iets heel concreet 
en gericht te gaan onderzoeken, 
wat weer tot meer experimenten, 
dus een toename van het aantal 
proefdieren kan leiden. Maar door 
gebruik van specifieke cellen uit het 
dier voor ex vivo of in vitro tech-
nieken, heb je er juist weer minder 
nodig”, aldus Catriene Thuring.
Grote stappen in de richting van 
proefdiervrij worden ook gezet met 
technieken als ‘organ slicing’ en 
‘organ on a chip’. Bij ‘organ slicing’ 
onderzoek je in een plakje weefsel 
van een orgaan (bijvoorbeeld de 
lever) van een dier het metabolisme 
in de cellen of kijk je naar de kine-

Catriene Thuring is dierenarts en adjunct-hoofd van de CDP. Het verschonen van de muizen gebeurt onder geconditioneerde omstandigheden in speciale flowkasten.

LV35 Panasonic UMCG.indd   30 02-05-18   15:01



31LABVISION  |   #2   |   MEI 2018  

■

tiek van een farmacon. Je bent dan niet volledig 
proefdiervrij, maar één lever uit één dier is een 
ander verhaal dan honderd plakjes uit de lever 
van één dier.
Ofschoon er met name in translationeel on-
derzoek al veel proefdiervrije alternatieven te 
vinden, te onderzoeken en te valideren zijn, ziet 
Catriene niet zo snel een volledig proefdiervrije 
wereld. “Met name bij fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek, om erachter te komen 
hoe een bepaald biologisch proces werkt, is het 
heel lastig om op een proefdiervrije manier te 
onderzoeken. Je moet namelijk eerst vanuit het 
complete organisme achterhalen hoe verschil-
lende systemen met elkaar samenhangen, wat 
maakt dat een bepaald proces loopt zoals het 
loopt. De aandacht voor ons microbioom is een 
actueel voorbeeld van zo’n ontwikkeling. In 
hoeverre heeft de samenstelling van je darmfl ora 
invloed op ziekteontwikkeling, bijvoorbeeld 
astma? Daar moet je eerst achter komen in een 
levend organisme voor je dat ex vivo kunt gaan 
modelleren.”

Eenduidig invriezen
Belangrijk in het kader van vermindering van 
proefdiergebruik is ook het bij -80 °C bewa-
ren van organen of cellen van proefdieren. In 
het kader van ‘healthy ageing’, een belangrijk 
overkoepelend onderzoeksthema in Groningen, 
worden cohorten van verouderde dieren gebruik, 

bijvoorbeeld muizen die 24 maanden oud zijn. 
Onderzoek kan bijvoorbeeld specifi ek op de lever 
zijn gericht, maar het kan zomaar zijn dat in een 
later stadium ook andere organen van dat cohort 
onderzocht moeten worden. Door volgens een 
vast protocol op een in verband met mogelijke 
celschade specifi ek volgorde de organen uit 
te nemen en die in te vriezen heb je altijd de 
beschikking over de andere organen. Dat scheelt 
tijd voor je experiment (je hoeft immers niet 
opnieuw een cohort muizen 24 maanden te laten 
verouderen), maar –nog belangrijker– het scheelt 
proefdieren.
Belangrijk is dat die monsters onder de juiste 
condities worden bewaard. Hiervoor worden bij 
de CDP -80 °C vriezers van PHC (tot voor kort 
bekend als Panasonic) gebruikt. “We hebben 
goede ervaringen met deze apparatuur, al wil ik 
mij daar helemaal niet druk over maken. Je moet 
altijd 100% op vriesapparatuur kunnen vertrou-
wen; het moet gewoon goed zijn”, stelt Catriene 
Thuring.

Opvoeden
Effi ciënt proefdiergebruik heeft ook alles te ma-
ken met het goed documenteren van de kwaliteit 
van de data uit de experimenten. “Factoren als 
voedsel en huisvesting hoeven niet per se een 
variabele component geweest te zijn in je ex-
perimentele opzet, maar ze zijn wel van invloed 
op het uiteindelijke resultaat. Het klinkt voor 

de hand liggend, maar toch schort 
het daar wel eens aan: met welk 
dier heb je precies gewerkt? Welke 
stam? Welk geslacht? Leeftijd? Wat 
was de microbiële status? Ik pleit 
wat dat betreft voor een gouden 
standaard, die wetenschappelijke 
tijdschriften ook daadwerkelijk 
gebruiken in hun auteursrichtlijnen. 
Want hoe kan je nauwgezet resul-
taten vergelijken als je niet weet of 
de leefomstandigheden hetzelfde 
waren of dat je met dezelfde stam 
van doen had? Door die componen-
ten zwart op wit te krijgen in een 
IvD-protocol zijn we ons er hier in 
ieder geval van bewust en heeft de 
onderzoeker ze binnen handbereik 
om te gebruiken in publicaties. Dat 
zouden we eigenlijk wereldwijd voor 
elkaar willen krijgen...”

I N F O R M ATI E

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical

Centrale Dienst Proefdieren
www.proefdierjaarverslagrug.nl

Hartfalen volgen via de MRI
Onderzoekers van Experimentele Cardiologie (zie ook het 
twee jaar geleden in LabVision verschenen artikel ‘Hartfa-
len biomarker onderzoek bij de Experimentele Cardiologie 
vereist nauwkeurige ELISA technologie’) maken gebruik 
van transgene muizen die hartfalen ontwikkelen. Hartfa-
len heb je niet van de ene op de andere dag. Er moeten 
pathologische aanpassingen aan de hartwand plaatsvin-
den. De ontwikkeling van hartfalen over de tijd kan je vol-
gen met een MRI-scanner, waarvan de resolutie zodanig is 
dat je exact de hartwanddikte kan meten. Het dier wordt 
hiervoor onder anesthesie gebracht. Deze procedure wordt 
in de loop van de tijd meerdere keren gedaan. Deze opzet 
leidt tot verminderd proefdiergebruik, want waar in een 
vroegere opzet meerdere dieren op een bepaald tijdstip ge-
termineerd moesten worden om de dikte van de hartwand 
te kunnen meten, gebeurt dat nu niet-invasief op hetzelfde 
dier. Andere voordelen zijn dat je geen inter-dier variatie 
meer hebt. De belasting voor het dier is vanwege de meer-
dere verdovingen wel groter, maar daar staat tegenover dat 
de meting beter, meer waardevol is.

Om monsters onder de juiste 

condities te bewaren worden bij de 

CDP -80 °C vriezers van PHC (tot 

voor kort bekend als Panasonic) 

gebruikt. 
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  3D magnetic  
  Cell Culture

 Fast 3D tissue assembly
 Scalable – single well to 1536 well
 High Throughput Screening (HTS) with  

     flat bottom for optical imaging
 Easy to handle / no sample loss
 Ready for automation

  

  3D in a 2D workflow
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Laat goed voor je apparatuur zorgen
Regelmatig onderhoud en inspectie is belangrijk voor goed functionerende technische 
installaties. PHC Europe (voorheen bekend als Panasonic Biomedical Sales Europe) biedt 
hiervoor verschillende preventieve onderhoudspaketten, voor zowel PHCBi-appara-
tuur als apparatuur van derden. Vanaf onderhoud in de garantieperiode tot op maat 
gemaakte all-inclusive contracten: alle vormen van onderhoud 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 PHC Customer Service ook terecht voor installaties, kalibra-
ties, validaties en reparaties. Dat zal vaak bij de klant plaatsvinden, maar voor proble-
men 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 PHCBi-apparatuur te ha-
len, zodat je je kunt concentreren op je werk 
zonder zorgen over de betrouwbaarheid van je 
apparatuur.

PHC Europe
service.nl@eu.phchd.com

(076) 543 38 32

Allround 5 ml reactievaten
Op de Analytica 2018 in München presenteerde Greiner Bio-One twee 
5 ml reactievaten. Deze zijn uitgerust met een ‘snap cap’ voor snel 
openen en sluiten of een schroefdop voor veilige monsteropslag. De uit-
wendige diameter en vorm van de conische buizen komen overeen met 

standaard buizen van 15 ml, waardoor 
ze compatibel zijn met de standaard 
laboratoriumapparatuur.
Het belangrijkste voordeel van deze 
buismaat is dat de inhoud van de 
buis toegankelijk is zonder risico van 
contaminatie bij het pipetteren van 
monsters. De buizen zijn gemaakt van 
ultrahelder polypropyleen en hebben 

ook een mat, beschrijfbaar oppervlak waardoor een betrouwbare iden-
tificatie van monsters in het dagelijkse laboratoriumwerk gewaarborgd 
is. De integriteit van het monster wordt gewaarborgd dankzij getest, 
resistent polypropyleen. De buizen zijn verpakt in gebruiksvriendelijke 
hersluitbare zakken.

Greiner Bio-One
www.gbo.com

info.nl@gbo.com

Micro element analyzer
Elementar heeft 
120 jaar aan erva-
ring aangewend 
om de beproefde 
micro element ana-
lyzer vario Micro 
Cube naar een ho-
ger niveau te tillen, 
met als belangrijk-
ste uitgangspunt 
de laborant die er 
mee werkt. Het 
resultaat is de nieuwe UniCube voor de 
elementanalyse van koolstof, waterstof, 
stikstof en zwavel. De UniCube combineert 
de lage kosten en de gevoeligheid van een 
micro-element analyzer met de flexibiliteit 
en uitstekende robuustheid van een macro 
analyzer. Dus één micro element analyzer 
voor alle taken. Zo kan 0,1 mg geneesmid-
del net zo precies worden geanalyseerd als 
tot 1 g niet-homogene bodemmonsters. 
Ook kunnen vluchtige benzine of tempe-
ratuurbestendig siliciumcarbide worden 
geanalyseerd, net als steenkool, levensmid-
delen of rioolslib zonder beperking voor 
wat betreft de elementen, gelijktijdig voor 
CHNS of voor de combinaties CNS, CHN, 
CN, O en Cl in één monsterrun.
UniCube maakt gebruik van Elementar’s 
gepatenteerde en verbeterde directe 
temperatuurgeprogrammeerde desorp-
tietechnologie voor de hoogste betrouw-
baarheid en prestaties bij gasscheiding. In 
combinatie met de krachtigste detector 
op de markt, is het instrument in staat 
om monsters te bepalen met C:N en C:S 
elementaire verhoudingen van maximaal 
12.000: 1.
Dankzij een nieuwe zelfregulerende 
koelluchtcirculatie, is UniCube de stilste 
elementanalyzer in zijn klasse. Het lage 
geluidsniveau - niet harder dan vallende 
regen - maakt de UniCube tot aangenaam 
gezelschap in het lab.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl
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34 VOEDSELONDERZOEK

Tal van voedselproducten zijn emulsies, waarbij de olie als fijne druppel-
tjes in de waterfase is verdeeld. Dr. Claire Berton-Carabin, UD bij de leer-
stoelgroep Food Processing Engineering van de Universiteit Wageningen, 
onderzoekt wat er zich precies afspeelt op het grensvlak tussen olie en 
water. Die kennis is nodig om doelgericht tot gezondere en meer duurzame pro-
ducten te komen. Hiervoor wordt in haar onderzoeksgroep ondermeer een apparaat 
gebruikt, dat druppeltjes met een diameter zo klein als 0,1 micrometer kan maken.

Claire Berton-Carabin, UD bij de leerstoelgroep Food Processing Engineering, onderzoekt wat er zich precies afspeelt op het grensvlak tussen olie en water in emulsies. Hiervoor gebruikt 

ze onder andere de M-110Y Microfluidizer, die door Salm en Kipp wordt onderhouden en, net als de opvolger LM-20, in Nederland op de markt wordt gebracht.
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Duurzaam en gezond voedsel
op basis van onderzoek aan
minuscule druppels in emulsies

H
et schoonmaken van je koelkast is 
niet altijd een onverdeeld genoegen, 
want menigmaal stuit je op  voedsel-
resten die ergens achterin zijn beland 

en daardoor veel te lang zijn onderworpen aan 
allerhande degeneratieprocessen. Zo ook de 
spreekwoordelijke ‘al maanden geleden aan-
gebroken pot mayonaise’ die bij openen een 
wat ranzige geur prijsgeeft en het roomblanke 
oppervlak heeft ingeruild voor een felgele, wat 
hardere substantie.
“De oxidatieve processen, zoals die in emulsies 
als mayonaise plaatsvinden, kunnen uitstekend 
worden tegengegaan door het toevoegen van 
anti-oxidanten. Maar voedselproducenten 
worden door de trends naar gezond, natuur-
lijk voedsel en ook regelgeving op dit gebied 
steeds terughoudender met het toevoegen van 
anti-oxidanten, zeker die op chemische basis”, 
constateert Claire Berton-Carabin. “Tegelij-
kertijd proberen producenten het gehalte aan 
onverzadigde vetzuren te verhogen omdat die 
goed voor de gezondheid zijn, en is er zelfs 
recente regelgeving die producenten verplicht 
om meer onverzadigde vetzuren toe te voegen 
aan recepturen voor bijvoorbeeld babyvoeding. 
Die onverzadigde vetzuren oxideren echter rela-
tief gemakkelijk. En, zoals eerder vermeld, zijn 
anti-oxidanten op chemische basis geen optie 
vanwege de clean label trend: consumenten wil-
len geen E-nummers meer zien op de etiketten, 
dus ook geen synthetische anti-oxidanten. Juist 
de combinatie van meer onverzadigde vetzuren 
en minder anti-oxidanten maakt oxidatie tot een 

belangrijke uitdaging voor voedselproducenten.”
Een andere trend die van invloed is op emulsies, 
en dan met name de fysische stabiliteit, is die van 
duurzaamheid. Je kunt bijvoorbeeld tot een duur-
zamer product komen door dierlijke eiwitten te 
vervangen door plantaardige eiwitten. Maar dat 
garandeert nog geen stabiele emulsie omdat de 
functionaliteit van de eiwitten erg kan verschil-
len. Een-op-een vervanging is geen optie.

Verbeteren vanuit inzicht
Om de problemen rond oxidatie op te lossen 
en doelgericht te kunnen zoeken naar alter-
natieven voor dierlijke eiwitten is het volgens 
Claire essentieel om te begrijpen wat er zich op 
microniveau in de emulsie afspeelt. Hierbij legt 
ze de focus op de eigenschappen en structuur 
van het grensvlak tussen olie en water. “Een 
veelvuldig gehanteerde strategie om voedselpro-
ducten gezonder en/of stabieler te maken is het 
aanpassen of veranderen van de ingrediënten. 
Maar dat komt neer op trial-and-error, of om in 
vaktermen te blijven cook-and-look: je weet niet 
wat de consequenties zijn voor de structuur en 
de microstructuur van het product. Ik wil juist 
vanuit de structuur begrijpen wat er gebeurt. 
Om bijvoorbeeld een emulsie te maken die beter 
bestand is tegen vetoxidatie, probeer ik te ach-
terhalen wat er gebeurt op het grensvlak, omdat 
dat de plek is waar de oxidatiereactie begint. De 
structuur wordt zodanig gemodificeerd dat we 
een product krijgen dat beter bestand is tegen 
oxidatie. Begrijpen hoe het werkt en van daaruit 
doelgericht verbeteringen doorvoeren, dat is de ➞

rode draad die door het werk binnen 
mijn onderzoeksgroep loopt.”

Minuscule druppeltjes
Om de experimenten met het ge-
controleerde grensvlak goed uit te 
kunnen voeren is het essentieel om 
ook op een gecontroleerde manier 
de benodigde emulsies te maken. 
Hiervoor zijn in de laboratoria van 
de leerstoelgroep Food Processing 
Engineering (FPE) diverse apparaten 
te vinden, waarbij afhankelijk van de 
flowcondities (turbulent of laminair) 
verschillende structuren kunnen 
worden gemaakt, simpelweg omdat 
de moleculen op verschillende wijze 
naar het grensvlak worden getrans-
porteerd. Een voorbeeld van een 
relatief milde techniek is de rotor-
stator homogenisator, die relatief 
grote druppeltjes produceert, in de 
ordegrootte van enkele tientallen 
tot honderden micrometers.
Een heel andere milde methode om 
emulsies te maken, is in de FPE-
laboratoria ontwikkeld. Bij EDGE 
(Edge based Droplet Generation) 
wordt gestart met een aparte olie- 
en waterfase, en geen grove emulsie 
zoals gebruikelijk in andere metho-
den. In kleine kanalen (microfluidica) 
wordt een constant drukverschil 
tussen de olie- en de waterfase 
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zij de Microfluidizer. Het vet wordt op tempera-
tuur gebracht, zodat het smelt en in een pre-
emulsie kan worden verwerkt, en als vloeistof 
door de interactiekamer kan worden geperst. 
Dit leidt tot deeltjes van enkele tienden van een 
micrometer. Daarna wordt gekoeld, zodat de 
vetdeeltjes vast worden. Bij lage temperaturen 
worden deze deeltjes vervolgens gemengd met 
een olie, waarna deeltjes-gestabiliseerde drup-
peltjes kunnen worden gevormd. “Als we deze 
emulsie analyseren met ondermeer gepolariseerd 
licht, zien we haarfijn de vetkristalletjes op de 
druppels. Grappig is ook dat we in tegenstelling 
tot bij eiwitten en surfactants geen perfect ronde 
ring om de druppels zien, maar een meer lang-
gerekte. Dat is als volgt te verklaren: als twee 
druppels samensmelten, zie je normaal dat de 

druppel weer rond wordt omdat sur-
factants uit het grensvlak gaan (dat 
is thermodynamisch gezien de beste 
optie). Maar als die druppels bedekt 
zijn met deeltjes lukt dat niet omdat 
het door de sterke hechting van 
die deeltjes te veel energie kost om 
deeltjes te verwijderen en tot de 
bolvorm te komen.”

Niet meer zonder
Claire Berton-Carabin heeft als 
post-doc bij de Penn State Univer-
sity voor het eerst gewerkt met de 
Microfluidizer, voor het maken van 
emulsies met druppels van 0,1 tot 
0,2 µm. “Collega’s daar vertel-

Het met vetdeel-

tjes stabiliseren 

van de interface 

levert een zo 

sterke hechting op 

dat de normaliter 

thermodyna-

misch gunstigste 

bolvorm van de 

druppels niet 

mogelijk is.

Blik in één van de laboratoria van de leerstoelgroep Food Processing Engineering.

aangelegd, waardoor de olie over een ondiep 
verbindingsstuk stroomt (het plateau). Zodra 
de olie aan de rand (de edge) van dat plateau 
komt worden druppels gevormd die zodra ze een 
bepaalde omvang hebben spontaan los laten en 
in de langsstromende waterfase ‘vallen’. Binnen 
een vrij groot drukgebied zijn die druppeltjes 
altijd van exact hetzelfde formaat.
Als druppels nodig zijn van minder dan een 
micrometer, dan is nog andere technologie nodig 
zoals de Microfluidizer M-110Y van Microflui-
dics. Deze hoge-druk homogenisator is wat het 
maken van kleine druppeltjes betreft ongeëve-
naard: 0,1 tot 0,2 micrometer diameter, bij goed 
regelbare temperaturen. De hoge druk (tot meer 
dan 1500 bar) zorgt voor een heel ander principe 
dan beschreven voor de EDGE-apparaten. De 
vloeistofstroom die in dit geval bestaat uit een 
grove emulsie wordt door een aantal in de inter-
actiekamer parallel geconfigureerde microkana-
len geperst, die minder dan een haar dik zijn. De 
druppeltjes in de stroom botsen hierbij op elkaar, 
waardoor ze effectief in nog kleinere druppeltjes 
worden omgezet door de gegenereerde afschuif-
krachten (shear). De pre-emulsie wordt bijvoor-
beeld in de rotorstator homogenisator gemaakt 
en verder verfijnd in de Microfluidizer.

Biobased deeltjes als stabilisator
Een trend, waar menig voedingsbedrijf onder-
zoek naar doet, is het gebruik van deeltjes om 
de oliedruppeltjes fysisch te stabiliseren. Tot nu 
toe gebeurt dat vooral met eiwitten en surfac-
tants, zoals lecithines. Het gebruik van deeltjes 
is niet nieuw, want honderd jaar geleden werd al 
met anorganische deeltjes, zoals silica, geëx-
perimenteerd. Dergelijke deeltjes hebben door 
hun affiniteit voor zowel de olie als het water de 
neiging om zich in het grensvlak te nestelen en 
omdat ze het daar zo naar hun zin hebben, kost 
het veel energie om ze te verwijderen. Dit resul-
teert in emulsies die fysisch extreem stabiel zijn. 
Omdat anorganische deeltjes als gevolg van de 
clean label trend kansloos zijn, is er sinds een jaar 
of tien het idee om voor het stabiliseren van het 
grensvlak deeltjes te gebruiken, die zijn gemaakt 
van biobased materialen, zoals eiwitten, polysac-
chariden en ook vetten.
Anja Schröder, één van de PhD-studenten die 
door Claire wordt begeleid, maakt voor haar 
onderzoek kleine vetdeeltjes. Hiervoor gebruikt 
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den mij dat als je eenmaal met zo’n apparaat 
had gewerkt, je niets anders meer wilde. En 
dat gold ook voor mij, want toen ik een kleine 
vijf jaar geleden bij Food Processing Enginee-
ring begon, stond een Microfl uidizer hoog op 
mijn verlanglijstje. De nauwe verdeling van de 
deeltjesgrootte, de reproduceerbaarheid van de 
gemaakte druppeltjes en het grip hebben op de 
warmte-ontwikkeling zijn hele gunstige eigen-
schappen voor het opzetten en uitvoeren van je 
experimenten.”

Het werken met dit apparaat is niet echt moeilijk 
en gemakkelijk aan te leren. “Dat betekent dat 
het meestal wel goed gaat. Alleen willen gebrui-
kers er wel eens te grote deeltjes in stoppen en 
dan raken de kanalen verstopt. Dat is eenvou-
dig op te lossen door de interactiekamer om te 
draaien. Bovendien brengen we de gebruikers 
een zekere schoonmaakdiscipline bij. Het expe-
riment zelf duurt maar een paar minuten, maar 
met schoonmaken (een sequentie van spoelen, 
detergentia toevoegen en weer spoelen) ben 
je zo 20 minuten bezig. Dat moet goed gebeu-
ren, niet alleen om het apparaat in conditie te 
houden, maar zeker ook om vervolgexperimen-
ten niet te verstoren”, vertelt Jos Sewalt, die als 
analist bij de leerstoelgroep werkt. Hij voert een 
deel van de experimenten uit, begeleidt studen-
ten en PhD’s met woord en daad en zorgt ook 
voor het onderhoud van deze apparatuur. “Het is 
een robuuste machine. Onlangs heeft de service 
engineer van Salm en Kipp de Microfl uidizer 
helemaal gedemonteerd en elk onderdeel apart 

compleet schoongemaakt en waar 
nodig gereviseerd. Sowieso was het 
al prachtig om te zien hoe ingenieus 
dat apparaat in elkaar zit, maar we 
waren ook aangenaam verrast toen 
hij de Microfl uidizer weer in elkaar 
had gezet: hij liep weer als een zon-
netje! Dan besef je dat ruim vier jaar 
intensief gebruik door een grote 
verscheidenheid aan studenten en 
onderzoekers toch wel een wissel 
op zo’n apparaat heeft getrokken. 
En dat regelmatig onderhoud door 
gekwalifi ceerde technici geen over-
bodige luxe is.”

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

Food Processing Engineering
www.wur.nl

Jos Sewalt, die als analist bij de leerstoelgroep werkt, voert een deel van de experimenten uit, begeleidt studenten en 

PhD’s met woord en daad en zorgt ook voor het onderhoud van de apparatuur.

Food Processing 
Engineering
De leerstoelgroep Food Processing En-
gineering is onderdeel van het cluster 
Agrotechnologie en Food Sciences en 
richt zich op het vinden van duurzame 
processen en het produceren van pro-
ducten die een uitstekende smaak com-
bineren met betere voedingswaarde. 
De groep, die onder leiding staat van 
Remko Boom, heeft zeven stafleden en 
vijf analisten. Gemiddeld werken er zo’n 
25 PhD’s aan hun promotieonderzoek. 
Daarnaast voeren er jaarlijks ongeveer 
40 masterstudenten en 25 bachelorstu-
denten een afstudeervak uit.
In deze dynamische onderzoeksomge-
ving komen zes thema’s aan de orde:
• Enzymreacties, vertering en scheidin-

gen voor meer begrip over menselijke 
vertering. 

• Nieuwe voedselstructuren voor bij-
voorbeeld vleesvervangers. 

• Microtechnologie, membranen en mo-
deleren om op kleine schaal processen 
te begrijpen. 

• Drogen van voedselingrediënten en 
duurzaamheidsanalyse.

• Ontwikkeling van duurzame proces-
sen, die effi ciënter zijn en minder 
energie vergen.

• Emulsie, encapsulering en grensvlak-
ken; het verbinden van microstructuur 
van voedselemulsies en hun fysische 
en chemische stabiliteit.
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EEN GOED GEVOEL …

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

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

veiligheid. Op EXPLORIS TouchTronic® kunt u vertrouwen.

www.kottermann.com  
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Isocratische pomp
De Verity 3011 isocratische pomp is een innovatieve oplossing voor vloei-
stofafgifte voor het monitoren van chemische reacties in petroleumtoepas-
singen en voor gelpermeatiechromatografie (GPC) in milieu- en voed-
sel- en dranktests. De zeer nauwkeurige pomp levert een vrijwel pulsvrije, 
stabiele stroom oplosmiddel voor een grote 
verscheidenheid aan vloeistoffen, inclusief 
oplosmiddelen met een hoge viscositeit, en 
staat afhankelijk van de gebruikte pompkop 
debieten toe van 0,01 tot 10 ml/min en druk-
ken van maximaal 600 bar (8702 psi).
Voordelen:
• Hoge druk voor toepassingen op industriële 

schaal, zoals de aardolie-industrie.
• Quick-connect-pompkoppen voor eenvou-

dige installatie, eenvoudig onderhoud en 
kortere uitvaltijd.

• Intuïtieve geïntegreerde touchscreen-controller voor gemakkelijke, 
stand-alone bediening.

• Compact en stapelbaar ontwerp dat gemakkelijk in een koeleenheid of 
zuurkast past.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Multi-mode microplate reader
Synergy HTX is de opvolger van de populaire Synergy HT. De prijstechnisch 
interessante multi-mode microplate reader is geschikt voor alle plaatfor-
maten, van 6-wells tot en met 384-wells. Het systeem bevat monochroma-
tor optiek voor absorptie, fluorescentie optiek met filters en luminescentie. 

Een dubbel injectiesysteem kan optioneel 
worden toegevoegd. Synergy HTX is uitstekend 
geschikt voor onder andere de volgende ap-
plicaties: UV-VIS absorptie, cell-based assays, 
biomarker assays en langdurige kinetische 
assays in combinatie met orbitaal schudden 
en verwarming tot 50 °C met verminderde 
condensatie. De reader wordt geleverd met 
het Gen5 softwarepakket, dat met de onlangs 
uitgebrachte versie 3.0 nu nog gebruiksvriende-
lijker is geworden.

BioSPX
www.biospx.com/synergy-htx.html

info@biospx.com

Sneller destilleren 
met minder verlies

De nieuwe High Performance koeler 
van Büchi kan met recht de groot-
ste koeler van het laboratorium 
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 tempera-
tuurverschillen 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 verwaarloosbaar kleine hoe-
veelheden in de vacuümpomp, wat 
weer leidt tot minder slijtage van 
onderdelen.

 Büchi Labortechnik
 www.buchi.nl

 benelux@buchi.com
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Adembenemend gevoelig
analytisch meten
bij Philips Innovation labs

Het Materials Analysis lab, één van de vijf expertisecentra binnen Philips 
Innovation labs, heeft meer dan 35 analytische technieken in huis, waar-
mee de 40 experts de moeilijkste vragen kunnen oplossen. Expert op het 
gebied van GC-MS en LC-MS is Hugo Knobel. Hij ontwikkelde met zijn col-
lega Ruud Soers een GC-MS methode om nanoconcentraties van vluchtige 
organische verbindingen (VOC’s) in de adem van mensen te bepalen, en 
voerde voor diverse onderzoeksprojecten de metingen uit.

L
abradors die in 90% van de gevallen darm-
kanker kunnen detecteren op basis van 
de geur van de adem van de patiënt; een 
Belgische herdershond die een soortgelijk 

percentage haalt bij de geurdetectie van urine-
monsters van mannen met prostaatkanker. Even 
googlen levert je tientallen hits op van tot deze 
tot de verbeelding sprekende diagnostiek. “Je 
kunt allerlei vragen opwerpen over de opzet van 
deze experimenten en de waarde van de resulta-
ten, maar op het principe erachter valt weinig af 
te dingen. Dat is namelijk exact hetzelfde als bij 
de analyses die we de afgelopen tijd hebben uit-
gevoerd in het kader van twee grote onderzoeks-
projecten op het gebied van ademanalyse. Alleen 
gebruiken we in plaats van het reukorgaan van 
de hond een GC-MS systeem, waarmee we voor 
verschillende onderzoeksinstellingen honderden 
verschillende vluchtige organische stoffen in de 
adem van patiënten en gezonde vrijwilligers ana-
lyseren”, zegt Hugo Knobel, specialist GC-MS en 

LC-MS bij het Materials Analysis lab van Philips 
Innovation labs in Eindhoven.

Profiling
VOC’s worden gevormd bij allerlei processen in 
de cel en verlaten op den duur het lichaam via het 
bloed in zweet, urine of adem. De gedachte is dat 
bij tal van ziektes bepaalde metabole processen 
anders verlopen dan normaal. Dat zou je dan 
terug moeten kunnen zien in verschillen in de sa-
menstelling van de VOC’s in de adem. Uitdaging 
is om VOC-profielen te vinden die karakteristiek 
zijn voor een bepaald ziektebeeld. Die kan je dan 
gebruiken voor diagnose van dat ziektebeeld of 
om te bepalen of een behandeling (bijvoorbeeld 
met bepaalde geneesmiddelen) aanslaat.
Philips Innovation labs is betrokken bij twee 
grote onderzoeksprojecten, waarin het de 
methode-ontwikkeling voor zijn rekening nam en 
de GC-MS analyses uitvoerde. In het EU-project 
U-BIOPRED (‘Unbiased BIOmarkers in PREDiction 

of respiratory disease outcome’) 
zijn onderzoekers van ondermeer 
het AMC en de Universiteit van 
Manchester op zoek gegaan naar 
biomarkers die inzicht geven in de 
verschillende subtypes en stadia 
van astma, zowel bij kinderen als 
volwassenen. Hierbij is niet alleen 
naar VOC’s gekeken, maar ook naar 
biomarkers in bloed en sputum, 
zoals DNA, eiwitten en lipides. Op 
basis van data-analyse van de door 
Hugo Knobel en zijn collega’s uitge-
voerde GC-MS analyses zijn enkele 
profielen gevonden van vluchtige 
verbindingen waarmee je een model 
kunt bouwen dat met een bepaalde 
zekerheid voorspelt om welke vorm 
van astma het gaat en hoe die mo-
gelijk kan reageren op medicijnen.
Het andere project draait om VAP, 
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wat staat voor ‘ventilator associ-
ated pneumonia’, longontsteking 
die mensen kunnen krijgen als ze 
aan de beademing liggen. Patiënten 
hebben in de regel al iets van een 
ontsteking onder de leden, die door 
de verminderde weerstand c.q. het 
trauma dat ze hebben opgelopen, 
uitmondt in een echte ontsteking. 
Het is belangrijk om die ontsteking 
zo snel mogelijk te diagnosticeren, 
zodat je direct met de behandeling 
kunt beginnen, en dan ook nog het 
liefst met de juiste antibiotica. Waar 
het afnemen van bloedmonsters 
belastend is voor de patiënt en door 
het op kweek zetten ook nog eens 
lang wachten met zich meebrengt, 
kan je in het geval van de adem-
analyse volstaan met het analyseren 
van de lucht die door de beade-

mingsmachine gaat. Van dit project zijn de GC-
MS-analyses inmiddels afgerond en vindt mo-
menteel bij projectdeelnemer Philips Healthcare 
de data-analyse plaats. Mochten hier significante 
VOC-profielen uitrollen, dan zou op basis hiervan 
in de toekomst een sensor of gasmonitor kunnen 
worden ontwikkeld die in de beademingsma-
chine kan worden gebouwd. Die kan dan bij het 
overschrijden van bepaalde drempelwaarden een 
alarmsignaal afgeven.

Pre-concentratie
Om nauwkeurig honderden verschillende VOC’s 
in lage concentraties (ppb’s tot ppt’s) in adem 
te meten is het traject vóór de GC-MS-analyse 
beslissend. “Om zo gevoelig te kunnen meten is 
een concentratiestap nodig. Hiervoor gebruiken 
we thermische desorptiebuizen van Gerstel. De 
deelnemers aan het astma-onderzoek hebben 
hiervoor een zakje, een soort van kleine Tedlar 
bag opgeblazen. Door daar met een pompje via 

de desorptiebuis wat lucht uit te trekken blijven 
de vluchtige verbindingen op de desorptiebuis 
achter. Een soortgelijke opzet hebben we toege-
past bij het VAP-onderzoek, met dit verschil dat 
we de lucht uit de beademingsmachine konden 
opvangen. Dat is allemaal nog relatief eenvoudig, 
maar als je dan naar je analyseresultaten gaat 
kijken, blijkt dat er nog wel een en ander moet 
worden geoptimaliseerd. Allereerst moet je om-
gaan met de enorme hoeveelheid water die in de 
uitgeademde lucht zit. Die bleek voor de compo-
nenten van invloed op zowel de adsorptie op als 
de desorptie van de buis. Door een droogstap toe 
te voegen hebben we er wat dat betreft veel vari-
atie uit weten te halen”, legt Hugo Knobel uit.
Het is ook zaak om signalen die geen direct 
verband hebben met de samenstelling van de 
adem eruit te filteren, zodat alleen de VOC’s uit 
de adem overblijven. Dat kan statistisch, door 
grote aantallen proefpersonen te gebruiken, 
zodat je kunt corrigeren voor bijvoorbeeld ver-

Hugo Knobel is bij Philips Innovation labs expert op het gebied van GC-MS en LC-MS. Mede dankzij de door Da Vinci Laboratory Systems geleverde thermische desorptiesystemen van 

Gerstel kunnen met GC-MS nanoconcentraties van vluchtige organische verbindingen (VOC’s) in de adem van mensen worden bepaald.

➞
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schillen in samenstelling van de omgevingslucht 
en eetpatronen. Dat is echter vanwege de grote 
aantallen niet alleen een langdurige, maar ook 
een zeer kostbare kwestie. “Met de keuze van de 
materialen die je bij het bemonsteren gebruikt en 
de mate van conditioneren kan je ook heel wat 
ruis op de lijn wegnemen. Omdat je zo gevoelig 
meet, kan wat dat betreft een ongeluk in het 
kleinste hoekje zitten. Zo maakten we tijdens 
het opzetten van de methode voor het astma-
onderzoek gebruik van een groen slangetje dat 
artsen daar gebruikten. In de analyse zagen we 
ontzettend veel VOC’s terug; maar die kwamen 
voor een belangrijk deel uit het slangetje! Met 
die slang is niets mis; die is schoon en officieel 
goedgekeurd voor in de IC. Maar omdat wij 
zulke lage concentraties onderzoeken, ga je dat 
terugzien. We hebben dat opgelost door andere 
materialen voor het samplen te kiezen en die 
goed te conditioneren. Dan heb je geen last van 

achtergrondsignalen. We hebben echter niet alles 
in de hand. Bij de beademingsmachine krijgt elke 
patiënt een nieuwe set met slangen en filters, en 
ook daar komen stofjes uit. Maar we zorgen er 
wel voor dat we alles wat we zelf kunnen contro-
leren zo goed mogelijk geschikt te maken voor 
de meting. Daarom zijn we ook zo gespitst op de 
kwaliteit van de absorptiebuizen. Als je een lege 
absorptiebuis zou verwarmen, mag er eigenlijk 
niets te zien zijn. Maar dat is vanwege die ge-
voeligheid waarmee we meten geen uitgemaakte 
zaak. Derhalve moeten de buizen eerst goed wor-
den geconditioneerd om een goede achtergrond 
te verkrijgen”, aldus Hugo Knobel.

Thermische desorptie
Net als de buizen zijn ook de thermische desorp-
tiesystemen van Gerstel. Deze zijn door Da Vinci 
Laboratory Solutions geleverd en worden door 
datzelfde bedrijf onderhouden, net als overigens 

de MPS (Multi Purpose Sampler) 
systemen waarmee alle drie de 
GC-MS-systemen zijn uitgerust. 
Hugo Knobel maakt al zolang als 
hij bij Philips werkt (inmiddels ruim 
17 jaar) gebruik van de thermische 
desorptiesystemen van Gerstel. 
Twee van de drie GC-MS-systemen 
zijn uitgevoerd met een TDS 3C, 
die plaats biedt aan 20 buizen. De 
andere is sinds kort uitgerust met 
de nieuwe TD 3.5, die een capaciteit 
heeft van 100 buizen. “We doorlo-
pen met deze variant momenteel 
het validatietraject, maar zijn wel 
op voorhand blij met die extra 
capaciteit. Als je met grote series 
werkt, wat voor beide projecten het 
geval was, heb je met een capaciteit 
van 20 meer werk: je moet plannen 
wanneer de tray is leeggemeten, 
zodat je hem weer kunt vullen en 
verder kan meten. Met 100 kan je 
gemakkelijk overnacht doormeten, 
zelfs bijna het hele weekend!”

Semi-kwantitatief
Een gemiddeld chromatogram levert 
tussen de 100 en 300 verschillende 
VOC’s op. Daar zitten de stofwis-
selingsproducten aceton en isopreen 
bij, die echter in relatief hoge con-
centraties voorkomen en derhalve 
buiten het meetbereik liggen. “Als 
je echt je best doet, grote volumes 
zou verzamelen en er met GC x GC 
naar zou kijken, dan kun je er nog 
veel meer vinden. Want inmiddels 
zijn er al meer dan 1000 verschil-
lende stoffen aangetoond in adem. 
Dat gaat echter te ver voor deze 
experimenten. Zo kunnen we ook 
niet elke VOC apart refereren aan 
een standaard. We zijn namelijk op 
zoek naar biomarkers zonder dat we 
vantevoren weten welke dat zijn. 
We willen zoveel mogelijk verschil-
lende VOC’s bepalen en kijken 
daarna op basis van data-analyse of 
er één of meerdere zijn, waarmee je 
een model kunt maken voor in dit 

Het TDS 3 thermische desorptiesysteem biedt plaats biedt aan 20 desorptiebuizen.

In het Material Analysis lab wordt gewerkt met een keur aan analytische apparatuur, waaronder deze drie GC-MS-systemen.
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geval astma of VAP. Als je zo’n set hebt, zou je 
een referentiemengsel kunnen maken waar ze al-
lemaal in zitten en dan kan je exact kwantitatief 
gaan meten en een validatiestudie doen op die 
set biomarkers. Maar dat is een stap verder. Nu 
houden we het op semi-kwantitatief. We kalibre-
ren ons meetapparaat met bekende componen-
ten, bijvoorbeeld tolueen. Daar zetten we alles 
tegen af. Dat is dan semi-kwantitatief, want die 
responsfactoren zullen per component enigszins 
verschillen”, legt Hugo Knobel uit. 

Steeds gevoeliger meten
Omdat er in het Material Analysis lab zo laag 
kan worden gemeten is dat voor tal van markten 
interessant. Bijvoorbeeld de halfgeleiderindus-
trie, die vanwege de steeds hogere eisen aan 
hun producten met extreem zuivere gassen moet 
werken, wil de kleinst mogelijke verontreiniging 
kunnen detecteren. Dat heeft ook consequenties 
voor materialen die worden gebruikt in machines 
en apparaten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als 
je materialen gaat verwarmen, welke vluchtige 
verbindingen komen eruit, en hoe zijn die van 

invloed op andere processen? “Ook 
voor dit soort vraagstukken doen we 
vaak een semi-kwantitatieve ana-
lyse, omdat we niet vooraf weten 
wat er precies uitkomt. Maar we 
kijken ook specifi ek naar bepaalde 
verbindingen waarvan we weten dat 
die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld 
apparatuur. Linksom of rechtsom 
komen we dan tot een oplossing, 
niet in de laatste plaats omdat we 
zo gevoelig kunnen meten. Want 
ppb’s en ppt’s, dat is toch echt onze 
core competentie”, aldus Hugo 
Knobel.

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Philips Innovation labs
www.lighting.philips.com/innova-

tionlabs

Massaspectrum van isopreen, een belangrijk 

stofwisselingsproduct in uitgeademde lucht.

Philips Innovation labs
Philips Innovation labs is onderdeel van Philips Lighting. 
Voor de splitsing van Philips in Philips Lighting en Philips 
Healthcare –per 1 februari 2016– was er nog sprake van 
Philips Innovation Services. Na de splitsing is een deel daar-
van bij Philips Healthcare ondergebracht, en een deel bij 
Philips Lighting, dat sinds die tijd Philips Innovation labs 
heet, en werkt voor zowel Philips Lighting als externen, 
waaronder Philips Healthcare.
Philips Innovation labs is gevestigd op de High Tech Cam-
pus en beslaat vijf expertisegebieden die in even zoveel 
labs zijn vormgegeven:
• EMC en Wireless Connectivity
• Electronics Design Services
• Material Analysis
• Reliability
• Prototyping
In het Material Analysis lab wordt gewerkt met een keur 
aan analytische technieken en methoden voor samenstel-
lingsanalyse, oppervlakte- en dunne-film karakterisering, 
geavanceerde microscopische karakterisering en fysische 
karakterisering.

Chromatogram van een adem-

monster (1=aceton, 2=isopreen, 

3*=N,N-dimethylacetamide, 

4*=fenol, *onzuiverheden van 

de Tedlar bag).
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X-pert in laboratoriumapparatuur

DE MILESTONE ULTRAWAVE IS NIET GEWOON EEN 
EVOLUTIE: HET IS EEN REVOLUTIE.

BETERE WORKFLOW

HOGERE DOORVOER

BATCHVERDELING OVERBODIG

LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN

ETHOS Line ULTRAWAVE UltraCLAVE

UltraWAVE verandert de manier van monstervoorbewerking in 
industriële- en onderzoekslaboratoria. 

Gepatenteerde UltraWAVE Single Reaction Chamber (SRC) technologie gaat 
verder dan de traditionele gesloten en open ontsluiting en biedt significant 
betere ontsluitingsmogelijkheden voor zelfs de moeilijkste monsters.

De UltraWAVE kan meerdere monsters verwerken onder identieke temperatuur 
en druk. Het is mogelijk iedere combinatie van monstertypes gelijktijdig te 
ontsluiten. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van elk type zuur. 

Door betere prestaties, hogere monsterdoorvoer, verbeterde workflow, en 
lagere kosten voor arbeid en verbruiksartikelen, verandert de UltraWAVE 
microwave digestie voorgoed.

Bekijk de korte introductie video. 
Ga naar www.salmenkipp.nl

H E L P I N G
C H E M I S T S

MILESTONE

MICROWAVE DIGESTION MERCURY CLEAN CHEMISTRY ASHING EXTRACTION SYNTHESIS milestonesrl.com

UltraWAVE

De Nieuwe Manier van Microwave 
Monstervoorbewerking

SALM EN KIPP
+31 (0)346 26 90 90

info@salm-en-kipp.nl 
www.salmenkipp.nl 
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Vereenvoudigde GC×GC 
analyse met een tweetraps 
thermische modulator

Da Vinci Laboratory Solutions introduceert de DVLS GC2-modulator: 
de eerste tweetraps-modulator voor GC×GC op basis van thermo-
elektrische koeling (TEC). De TEC-techniek elimineert de noodzaak 
voor cryogene koeling en vereist slechts minimaal onderhoud. Het 
modulaire ontwerp en de kleine footprint van de GC2-modulator 
maken een eenvoudige installatie op elk GC-platform mogelijk. 
De DVLS GC2-modulator is geschikt voor de meeste GC×GC-
toepassingen in onderzoeks- en conventionele testlaboratoria, 
online toepassingen en zelfs in het veld.
Comprehensive tweedimensionale GC (GC×GC) is een chromatogra-
fische scheidingstechniek die twee onafhankelijke kolommen met 
elk een andere stationaire fase in serie verbindt via een speciale mo-
dulator. Alle verbindingen die elueren uit de eerste kolom worden 
geconcentreerd in de modulator en geïnjecteerd in een puls met een 
vaste frequentie naar de tweede kolom voor verdere scheiding. Co-
eluters in de eerste kolom zullen waarschijnlijk worden opgelost in 
de tweede kolom, waarbij de orthogonale scheiding wordt bereikt. 
De thermische modulator verbetert in de meeste gevallen de pres-
tatie door smalle en scherpe modulatiepieken en is meer compatibel 
met massaspectrometers. Hierdoor kan de modulator uitgebreid 
worden toegepast binnen de petrochemische, smaak- en geurstof-
fen industrie en in de milieusector.
De GC2-modulator zorgt voor:
• Operationele besparingen op het gebruik van het instrument, de 

verbruiksartikelen en het onderhoud.
• Een uitstekende prestatie tot zelfs C2-verbindingen binnen een 

modulatieperiode van ≥ 2 s.
• Een innovatieve auxiliary flow optie voor een betere resolutie en 

eenvoudige optimalisering.
• Een plug-and-play setup waarbij geen voorbereidingstijd nodig is 

voor modulatiekoeling.
• Een compact ontwerp dat kan worden geïntegreerd in draagbare 

of online GC voor toepassingen buiten het laboratorium.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

Geautomatiseerde  
vloeistofbehandeling

De Verity 4000-serie Dispenser Dilutor bevat een-
voudig te gebruiken software en een ergonomisch 
ontwerp om de eerste stap te zetten naar geauto-
matiseerde vloeistofbehandeling. Met een reeks 

beschikbare injectiespui-
ten van 100 μl tot 25 ml, 
evenals twee kleppen-
configuraties, voldoet de 
Dispenser Dilutor aan je 
behoeften op het gebied 
van vloeistofbehande-
ling. Met gebruik van 
dezelfde spuitpomp kan 
een upgrade worden ge-

maakt naar een volledig geautomatiseerde Gilson-
oplossing voor vloeistofbehandeling om te voldoen 
aan een verhoogde doorvoer.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Hoge-temperatuur regeling 
voor biologische opslagvaten
De CryoFill vulautomaten kunnen nu ook worden uitgerust met een hoge-
temperatuur regeling/alarmering. 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
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Watch Free  
Video Tutorial at:

ham-info.com/ 
10027

EXCELLENCE IS

Intuitive Sensor  
Management

© 2017 Hamilton Company. All rights reserved.

Hamilton Bonaduz AG
CH-7402 Bonaduz, Switzerland

contact.pa.ch@hamilton.ch
www.hamiltoncompany.com

The New ArcAir App: One Tool for  
Sensor Management and Documentation

 ● Wireless configuration and calibration
 ● Common interface for mobile, tablet, and PC
 ● Automated validation and documentation

Achema 2018

Hall 11.1

Booth F43
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Controller voor Christ 
vriesdrogers
Met het oog op een 
betere reprodu-
ceerbaarheid heeft 
de Duitse fabrikant 
Martin Christ voor 
de compacte vries-
drogers een nieuwe 
LSC-basic gebrui-
kersinterface ontwik-
keld.  Het gaat dan 
om de modellen voor 
routine applicaties, 
de laboratorium-
vriesdrogers Alpha 
1-4, Alpha 2-4, Beta 
1-8 en Beta 2-8. 
De LSC-basic interface is afgeleid van de 
uitgebreidere LSC-plus besturing, zoals 
die wordt gebruikt bij de Martin Christ 
pilot- en productievriesdrogers. Dit leidt 
bij de LSC-basic tot een intuïtievere 
bediening, meer functionaliteiten en een 
duidelijk 5,7” kleuren touchscreen. Meest 
in het oog springend is de interactieve 
schematische weergave van het hele 
systeem op één scherm. Daarnaast kan 
de gebruiker kiezen voor manuele of een 
automatische procesvolgorde die zorgt 
voor reproduceerbare resultaten. De 
eenheid voor druk en temperatuur kan 
zelf worden gekozen, en er is meer ruimte 
voor eenduidige meldingen. Zo weet de 
gebruiker direct wat er aan de hand is. 
Toegang tot het besturingssysteem is in 
te stellen op verschillende niveaus, wat 
handig is als meerdere mensen gebruik 
maken van de vriesdroger. Procesdata 
worden vastgelegd en optioneel kan 
worden gekozen voor datacommunicatie 
via USB of Ethernet. Ter controle van de 
vriesdroogopstelling kan eenvoudig een 
systeemtest worden uitgevoerd. Alle 
accessoires van de huidige generatie 
vriesdrogers met de LDplus besturing zijn 
volledig uitwisselbaar.
De nieuw LSC basic besturing biedt ge-
bruikers van routine vriesdrogers dus nog 
meer mogelijkheden om te komen tot een 
optimaal eindproduct.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Drukverdeler voor SPE
De Aspec Positive Pressure Manifold drukverdeler voor vaste 
fase-extractie (SPE) biedt uniforme en consistente flowsnel-
heid voor de clean-up van monsters met lage of hoge visco-
siteit, waardoor de reproduceerbaarheid wordt verbeterd. 
Het apparaat is geschikt voor 1 ml, 3 ml en 6 ml ‘tabbed’ of 
‘tabless’ kolommetjes en 96-wells platen.
De Aspec Positive Pressure Manifold drukverdeler voorziet 
in een kosteneffectieve benadering van automatisering voor 
klinische, forensische en voedsel testlaboratoria. Het is ook 
een ideale keuze voor SPE clean-up voorafgaand aan LC-MS 
voor bioanalyse.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Multiplex immunoassay
Met de Evidence Investigator immuno-analyzer van Randox Research introduceert 
BioSPX multiplex immunoassay testing in je laboratorium. De compacte Investigator 
maakt gebruik van de prijswinnende Biochip-technologie, die het detecteren van een 
compleet array aan eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk maakt.
Met antilichamen en reagentia van zeer hoge kwaliteit en een gevoelige chemilumi-
nescente reactie, meet het systeem de parameters die je specifiek voor je research 
nodig hebt. Een brede range aan Biochip 
arrays in de onderzoeksgebieden immuno-
logie, oncologie, cardiovasculair, metabo-
lisch & voeding en sport & oefening zijn 
beschikbaar, waardoor de flexibiliteit van dit 
systeem groot is. Randox heeft dan ook het 
meest diverse testmenu van alle leveranciers 
in deze markt. De workflow van de semi-
automatische analyzer maakt het bovendien 
mogelijk om met zeer kleine monstervo-
lumes 2.376 testen per uur uit te voeren. 
De Evidence Investigator versterkt met de 
kracht van een volledig patiëntprofiel uit één 
sample je onderzoek.

BioSPX
www.biospx.com/evidence-investigator.html

info@biospx.com
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48 PIPETTEREN

Traceerbaar pipetteren: niet alleen met,
maar ook letterlijk op een tablet

Traceerbaar pipetteren is altijd een hele uitdaging geweest. Je kunt de mooiste pipetteerschema’s 
in je labjournaal maken, maar dat zegt hoegenaamd niets over hoe die schema’s in de praktijk zijn 
uitgevoerd. Bovendien ontbrak er een waterdichte, eenduidige koppeling met de gebruikte pipetten. 
Daar is nu verandering in gekomen met een cloudgebaseerde oplossing rond een tablet, 
die niet alleen voorziet in de benodigde automatisering en traceerbaarheid, maar ook als 
mal dient voor een juiste uitvoering van de pipetteerstappen.

B
innen het kader van laboratoriumwerkzaamheden is 
traceerbaarheid van acties en resultaten een van de 
meest belangrijke zaken. Pipetteerstappen en pipet-
teerschema’s die uitgevoerd worden komen vaak 

terecht in papieren labjournaals of zelfs losbladige systemen. 
Het gebruik van zowel enkel- als meerkanaalspipetten en 
dat in combinatie met schema’s waarin repeteerstappen van 
zowel monsters als reagentia kunnen voorkomen, maken het 
vaak een hele klus om alles netjes op papier en in de well-plaat 
bij te houden. In het merendeel van de laboratoria worden 
monsters vaak nog gemarkeerd met stift en ook wordt het 
volgen van de pipetteerstappen vaak gedaan op basis van het 
markeren van de gebruikte well-platen (96- en 384-wells). De 
traceerbaarheid van het pipetteren zelf is vaak helemaal niet 
aanwezig.

Traceerbaar via de cloud
Door het creëren van een hybride vorm tussen de handma-
tige opzet en uitvoering van het pipetteren en het volledig 
automatiseren van het protocol en de pipetteerstappen kan 
de gewenste traceerbaarheid wel worden gerealiseerd. In 
deze benadering wordt de flexibiliteit van het opzetten en het 
handmatig pipetteren met de volledige traceerbaarheid van 
het automatiseren gecombineerd. Resultaten en de weg er 
naartoe via de aanmaak van protocollen en pipetteerschema’s 
kunnen eenvoudig in een cloudomgeving worden opgeslagen. 
Vanuit de cloud kunnen die net zo eenvoudig worden geraad-
pleegd en gedeeld met collega’s.

Altijd weten waar je bent
De automatische koppeling tussen protocol en uitvoering 
biedt vele mogelijkheden. Zo kan het automatiseringssysteem 
waarmee flexibel een pipetteerschema kan worden gecreëerd, 
ook de gebruiker helpen om in de gaten houden waar die 

zich tijdens de uitvoering in het betreffende pipetteerschema 
bevindt. In het geval van de PipettePilot software, die draait 
op een tablet, kan je dat heel letterlijk nemen. Op het scherm 
van de tablet is een schematische afbeelding van de 96- of 
384-wells plaat waarmee wordt gewerkt te zien. Bovenop dat 
scherm, dat door een extra screen protector bestand is tegen 
vocht en chemicaliën, is een houder geplaatst waarop de be-
treffende 96- of 384-wells plaat is geplaatst waarin het pipet-
teerprotocol wordt doorlopen. Door de verlichte ondergrond 
zie je dan duidelijk waar je bent gebleven met pipetteren.
Via het Bluetooth-protocol staat de tablet ook in verbinding 
met de eveneens met Bluetooth uitgeruste pipetten. Hiermee 
kan de software aangeven of de juiste pipet voor de betref-
fende stap in het protocol wordt gebruikt (bijvoorbeeld qua 
volume en de keuze voor enkel- of meerkanaals). Omdat de 
software ‘alles' van de gebruikte pipet af weet, kan het bijvoor-
beeld niet meer gebeuren dat een pipet wordt gebruikt, die bui-
ten de kalibratietermijn valt, zonder dat daar vooraf voor wordt 
gewaarschuwd. En helemaal handig bij een elektronische pipet, 
die via Bluetooth is verbonden: de software stelt automatisch 
het juiste te pipetteren volume op de pipet in.
Via Bluetooth kan ook verbinding worden gemaakt met een 
omgevingssensor. Deze monitort de temperatuur, luchtvoch-
tigheid en luchtdruk van de omgeving. Deze gegevens worden 
vervolgens realtime gelogd, zodat je in het kader van traceer-
baarheid altijd kan aangeven onder welke omstandigheden 
het pipetteren heeft plaatsgevonden.

Integrale aanpak
Het al dan niet geautomatiseerd pipetteren is vaak een schakel 
in de keten van een analyse zoals qPCR of een ELISA. Het kun-
nen doorgeven van sample (locatie) informatie aan de hiervoor 
benodigde apparatuur, denk aan plate readers en thermo 
cyclers, vereenvoudigt het verwerken van de resultaten en 
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garandeert de relatie tussen het sample en de meting. qPCR 
assistant voor Pipetmax is hier een voorbeeld van.
Het cloudgebaseerde lab maakt het mogelijk om makkelijk 
methodes en resultaten te delen met collega laboratoria over 
de hele wereld waarbij verificatie en reproduceerbaarheid 
van groot belang is. Daarnaast biedt het de mogelijkheid 
om met de flexibele werkplek van tegenwoordig vanuit elke 
locatie experimenten op te zetten en te starten om daarna 
toegang te krijgen tot de resultaten. Uiteraard moet hierbij 
de veiligheid van (vaak gevoelige) gegevens in acht genomen 
worden. Het belang van het vinden van betrouwbare partners 
voor het cloudgebaseerde lab is een essentiële stap binnen het 
kader van deze automatisering. Het elektronische labjournaal 
sciNote is wat dat betreft een goed voorbeeld.

Geïntegreerd laboratorium
Naar de toekomst toe zal het geïntegreerde lab een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen. Apparatuur van verschillende 
fabrikanten die samen naar analyseresultaten werken vanuit 
één softwarepakket die tevens de dataverwerking voor zijn 
rekening neemt. Het delen van methodes en reproduceren van 
resultaten op verschillende labs met verschillende appara-
tuur wordt hierdoor mogelijk. Voor de analisten betekent dit 
tevens een enkele gebruikersinterface voor optimaal gebruiks-
gemak waardoor er meer tijd overblijft voor het analyseren en 
presenteren van de resultaten. Synthace is met een dergelijke 
aanpak van hun software Antha inmiddels goed op weg.

De Antha software van Synthace 

voorziet in verregaande data-integratie 

en één enkele gebruikersinterface voor 

apparatuur van verschillende fabrikan-

ten, en vormt zo een goede opstap naar 

een verregaand geïntegreerd lab.
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Gilson International
sales-nl@gilson.com

www.gilson.com

Traceerbaar pipette-

ren gebeurt letterlijk 

op een tablet.

LV35 Uit de praktijk.indd   49 02-05-18   14:58



www.davinci-ls.comBoosting laboratory e�  ciency

GCxGC analyse met een

thermische modulator
Da Vinci Laboratory Solutions introduceert nu de DVLS GC2-modulator: 

de eerste tweetraps-modulator voor GCxGC op basis van thermo-elektrische koeling (TEC). 

De TEC-techniek elimineert de noodzaak voor cryogene koeling en maakt modulatie 

mogelijk van C2 tot en met C40+.

DVLS GC2 voordelen:

•  Modulair design geschikt voor elk GC platform

•  Uitstekende prestatie tot zelfs C2-verbindingen

•  Snelle modulatie binnen  ≥ 2 s

•  Operationele besparingen 

•  Inclusief software modules voor data verwerking, 

 aansturing en � ow berekeningen

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

telefoonnummer 010-258 1870 of bezoek de website: www.davinci-ls.com.
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Exclusief voor de lezers van LabVision. Zorg dat u er snel bij bent!

Ergonomische pipetcontroller
Gilson kondigt de vernieuwde Macroman aan. Deze lichtge-
wicht en ergonomische pipetcontroller is ontworpen voor 

nauwkeurige en snelle aspiratie en uitgifte 
van vloeistof. Uitgerust met een glazen of 
plastic serologische pipet maakt de Ma-
croman een overdracht van 0,1 tot 100 ml 
mogelijk. Deze nieuwe, met 20% in prijs 
verlaagde Macroman zorgt voor nog meer 
controle en comfort. Kenmerken zijn:
• Optimale snelheidsregeling. De aspiratie-
snelheid en -afgifte kan met drukgevoeligheid 
worden ingesteld met ‘triggers’ of gebruik 
van het duimwiel tijdens het pipetteren. De 
snelheid is instelbaar tot 25 ml in minder dan 
drie seconden. Het display geeft continu de 
batterijstatus, aspiratie- en doseersnelheid 
weer.
• Comfortabel gebruik. Voorkom overbe-
lasting van de hand met het ergonomische 
handvat uitgerust met een scala aan ‘triggers’ 

voor maximaal comfort en stressvrij pipetteren. De Li-Ion 
batterij zorgt voor een langer, trillingsvrij gebruik met korte 
laadtijd.

• Groot bereik van flowsnelheden. Verhoog de precisie met 
het kiezen van de snelheid modus. Vanaf één druppel tot 
snelle afgifte.

• Handige opslag. Stands zijn inbegrepen voor stabiel en een-
voudig neerzetten. Macroman heeft ook een geïntegreerde, 
verstelbare zijstandaard.

Bij aanschaf van twee nieuwe Macromannen, is de derde 
gratis.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

CO2-incubator

De MCO-170AICD-PE en 
MCO-170AICUVD-PE zijn de 
nieuwste CO2-incubatoren met 
een inhoud van 165 liter. Ze 
zijn geschikt voor hittesterili-
satie bij 180 °C. Met deze CO2-
incubatoren biedt PHC Europe 
een volledig pakket aan op het 
gebied van incuberen.

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical

biomedical.nl@eu.phcdhd.com

Brady BBP12 demoprinters te koop
Salm en Kipp biedt een tweetal demoprinters aan voor een 
scherpe prijs. Deze zijn nog in perfecte staat en alleen gebruikt 

als showmodel. De Brady BBP12 
is een betrouwbare en eenvoudig 
te gebruiken labprinter, en wordt 
daarom het meest toegepast op 
laboratoria.
•  BY195566, Brady BBP12 printer 

(2016), van € 509 voor € 370.
•  BY195569, Brady BBP12 printer 

met Labelmark 6 software (2016), 
van € 659 voor € 475.

Interesse? Neem contact op met de labidentificatie specialis-
ten van Salm en Kipp.

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 handschoenen (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 hand-
doek (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
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GC-MS for sale
Uit haar demonstratie-
voorraad 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 optio-
neel uit te breiden is met de 

mogelijkheid voor thermische desorptie analyses, dynamische 
headspace en/of statische headspace en pyrolyse analyses. 
Daarnaast is het systeem voorzien van alle benodigde soft-
ware met NIST-bibliotheken en PC Bundle.

Da Vinci Laboratory Solutions
solutions@davinci-ls.com

(010) 258 18 70

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 alumi-
nium vloeibare stikstof opslagvaten met of zonder afnamehe-

vel en slang, met inhouden van 
20, 25, 30, 35 en 50 liter.
Tevens zijn drukvaten verkrijg-
baar in de grootte van 120, 
160, 180, 200, 230, 240, 250 
en 600 liter met een werkdruk 
die varieert van 1,5 – 4 bar voor 
vloeistofafname of hogere druk 
voor gasvormige afname. De 
drukvaten zijn voorzien van een 
cryogene slang voor directe 
aansluiting of een handafname 

slang met handvat en fasescheider.
Bij deze stikstof vaten kunnen ook alle benodigde veiligheids-
artikelen worden geleverd, zoals zuurstofdetectie (vast of 
portable), cryogene handschoenen, schort en gelaatscherm. 
Indien door Cryo Solutions ook de leveringen van vloeibare 
stikstof uitgevoerd mogen worden, kan dit nog een additio-
nele korting opleveren.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

info@cryosolutions.nl

Inruilactie Brady 
laboratoriumprinters

Ruil je draagbare labelprinter in voor één van de nieuwste mo-
dellen van Brady, en ontvang de Brady printer gratis of met 
50% korting bij gelijktijdige aankoop van de verbruiksma-

terialen. Je kunt ook an-
dere merken draagbare 
printers inruilen.
Ervaar de evolutie in 
identificatie met de 
nieuwste Brady draag-
bare printers. Krijg 
toegang tot een uitge-
breid en professioneel 
assortiment industri-
ele identificatielabels 
die blijven kleven en 
leesbaar blijven, zelfs 

in veeleisende labomgevingen als vriezer, vloeibare stikstof, 
histologische kleuringen en autoclaaf.

De ‘SWAP-actie’ is geldig tot 31 juli 2018.

Kijk op de site voor de details. Of neem contact op met de 
labidentificatie specialisten van Salm en Kipp.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Pipetteren van lastige vloeistoffen

De Microman E is mede dankzij een com-
fortabele vingerhaak geschikt voor het er-
gonomisch pipetteren van probleemvloei-
stoffen. De pipet levert grootse prestaties 
bij het pipetteren van lastige vloeistoffen 
en werkt daarbij even gemakkelijk en 
comfortabel als een reguliere Pipetman. 
Niet in de laatste plaats door Quicks-
nap, een functie die de tip makkelijk op 
de Microman E plaatst.
Koop de Microman E en krijg de 
tweede tegen 50% korting.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com
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Achema 2018
De driejaarlijkse vakbeurs voor che-
mische proces- en productietech-
nologie Achema vindt plaats van 11 
tot en met 15 juni 2018 in de Frank-
furter Messe. Op het evenement 
worden zo’n 167.000 bezoekers ver-
wacht. De drie centrale thema’s van 
de beurs zijn biotech voor chemie, 
flexibele productie en chemische en 
farmaceutische logistiek.
Onder de ruim 3.800 exposanten zijn vanuit LabVision Hamil-
ton Process Analytics en Köttermann van de partij.

www.achema.de

WoTS 2018
De bezoekers van World of Laboratory, één van de vijf werel-
den van de WoTS, die van 2 tot en met 5 oktober plaatsvindt 
in de Jaarbeurs Utrecht, kunnen aan de volgende beursprojec-
ten deelnemen:
• De X-pedition Trending Topics in Food & Beverage biedt 

op praktische wijze inzicht in actuele topics en innovatieve 
analysetechnieken rondom voeding. Een tour langs zes 
deelnemende stands geeft aan de hand van interactieve 
demo’s meer informatie over onder meer NMR analyzers, 
SPE, pathogeendetectie en NIR-spectroscopie.

• De X-pedition Trending Topics in Life Science biedt kennis en 
achtergronden over actuele topics en innovatieve tech-

nieken rondom celbiologie. Het gehele proces 
van je persoonlijke veiligheid bij het werken 

met cellen, het kweken van cellen, sample 
selectie tot analyse komt aan de orde. 

Een tour langs zes deelnemende stands 
geeft aan de hand van interactieve 
demo’s inzicht in de laatste technie-
ken.
• In de X-pedition Veiligheid op 
het lab wordt een overview gegeven 

over veilig werken op een laboratorium. 
Hierbij worden onderwerpen als per-

soonsbescherming, juiste inrichting van 
het lab, cursussen, schone lucht en het 

waarborgen van (brand)gevaarlijke stoffen door middel 
van simulaties en demonstraties behandeld.

• Tijdens de X-pedition Kalibratie & Kwaliteit krijg je op prak-
tische wijze inzicht in kalibratie en validatie ten behoeve 
van goede kwaliteit van het labonderzoek. Door langs de 
demonstraties en uitleg bij de deelnemende stands te gaan, 
ontvang je informatie over standaarden, methodes van 
kalibreren, opleidingen, normen en kwaliteitseisen.

Titels van de ingeplande ochtend- of middagseminars zijn:
• Fotonica
• Veiligheid in het lab
• Kalibratie & Kwaliteit
• Trending Topics in Life Science
• The toilet flush: the next big opportunity in resource mining
• Trending Topics in Food & Beverage

Momenteel wordt hard gewerkt aan de invulling van de 
X-peditions en de seminars. Kijk op de site om up-to-date te 
blijven en schrijf je voor de nieuwsbrief in.
In de volgende LabVision, die enkele weken voor de WoTS 
verschijnt, volgt meer informatie over de X-peditions en de 
lezingen.

www.wots.nl

GC-trainingen  
in het najaar
Da Vinci Laboratory Solutions organi-
seert in het najaar diverse trainingen op 
het gebied van GC, Micro GC, MS en/
of petrochemische analysesystemen. Je 
kunt kiezen voor een training waarbij je kennismaakt met de 
basisprincipes en/of een opleiding gericht op het onderhoud 
en troubleshooting. De trainingen worden gegeven door spe-
cialisten met een jarenlange ervaring in de gaschromatografie.
De kosten zijn inclusief lunches en consumpties tijdens deel-
name aan de opleiding, exclusief eventuele hotelovernachtin-
gen. De trainingen worden gehouden op de nieuwe locatie van 
Da Vinci Laboratory Solutions in Rotterdam.

www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com

(010) 258 18 70

Training Dagen Data Kosten

Basistraining Gaschromatografie  1 9 oktober 2018 € 750

Onderhoud & Troubleshooting GC 2 10 - 11 oktober 2018 € 1250

Basistraining, Onderhoud &  
Troubleshooting GC

3 9 - 11 oktober 2018 € 1500

Basistraining MS 1 30 oktober 2018 € 750

Onderhoud & Troubleshooting MS 2 31 okt - 1 november 2018 € 1250

Basistraining, Onderhoud &  
Troubleshooting MS

3 30 okt - 1 november 2018 € 1500

Basistraining, Onderhoud &  
Troubleshooting Micro GC

1 13 november 2018 € 800

DHA GC Training 1 20 november 2018 € 800

SimDist GC Training 1 21 november 2018 € 800

DHA & SimDist GC Training 2 20 - 21 november 2018 € 1500

Basistraining, Onderhoud & 
Troubleshooting Micro GC

1 22 november 2018 € 800
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Met de Evidence Investigator van Randox 
Research introduceert BioSPX multiplex 
immunoassay testing in uw laboratorium. 
Deze compacte analyser maakt gebruik van 
prijswinnende Biochip technologie, welke 
het detecteren van een compleet array aan 
eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk 
maakt.

Met de Evidence Investigator van Randox 
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immunoassay testing in uw laboratorium. 
Deze compacte analyser maakt gebruik van 
prijswinnende Biochip technologie, welke 
het detecteren van een compleet array aan
eiwitten vanuit één enkel sample mogelijk 
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Dynamiek bij hematologie vergt het uiterste 
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het gemak van een modulair waterbehandelingssysteem.
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