
K
E

N
N

ISP
LA

T
FO

R
M

 V
O

O
R

 LA
B

O
R

A
TO

R
IA

la
b

visio
n

  
JA

A
R

G
A

N
G

 1
4

  |  #
2

  |  O
K

TO
B

E
R

 2
0

2
0

  |  W
W

W
.LA

B
V

ISIO
N

.N
L

Compact, zuinig en gebruiksvriendelijk

3 soorten water voor elke toepassing in uw laboratorium.

Voor meer informatie bezoek onze website via www.elgalabwater.com 
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Inzet organoïden
maakt onderzoek stuk effi ciënter
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De Column Switching Module, ontworpen door Da Vinci Laboratory Solutions, 
zorgt voor: 

• Efficiënt gebruik van HPLC kolommen bij atmosferische temperatuur 
• Flexibele configuratie voor 6, 8 of 10 kolommen
• Touch screen user interface voor het definiëren en selecteren van de kolommen

Geïnteresseerd in deze Column Switching Module? Neem contact op met Da Vinci.

Met de speciale Column Switching Module  
is het mogelijk om tussen zes, acht of zelfs 
tien verschillende HPLC-kolommen te 
schakelen vóóraf aan de analyse

Efficiënte en flexibele
HPLC analyse

010 258 1870 www.davinci-ls.comMeer informatie? 
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Kantoor Gouda - hoofdkantoor
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T +31 (0)88  00 211 00

gouda@checkmark.nl

Kantoor Amsterdam

Matrix Innovation Center

Science Park 402

1098 XH Amsterdam

T +31 (0)20 - 8204 430

amsterdam@checkmark.nl

Kantoor Rotterdam 

Based Inn Business Center

Hoefsmidstraat 41

3194 AA Hoogvliet Rotterdam

T +31 (0)10 - 8208 950

rotterdam@checkmark.nl

Kantoor Oss 

Pivot Park 

gebouw RK Henry Chesbrough 

Kloosterstraat 9

5349 AB Oss 

T +31 (0)412 - 820 395

oss@checkmark.nl

Bent u op zoek naar een betrouwbare specialist voor de invulling 
van uw vacatures in de chemie, biotech, food of farma?  
Dan is CheckMark Labrecruitment de juiste partner voor u.

Werving voor (complexe) vacatures in een veelal schaarse markt, 
is een vak apart. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de juiste 
professional.

chemistry life sciences

chemicals medical

pharma food/agri

other petrochemistry

recruitment
specialist in chemie 
& life sciences
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Zet die deuren maar weer snel open!
Sinds de uitbraak van het SARS-CoV-2 
virus, die de WHO op 11 maart van dit 
jaar officieel tot een pandemie bestem-
pelde, zijn laboratoria dagelijks in het 
nieuws. In het begin –zo herinner ik mij 
vaag (het lijkt wel jaren geleden)– waren 
dat nog Jeugdjournaal-achtige taferelen 
met analisten in netjes gestreken labjas-
sen die iets vaags zaten te pipetteren en 
microbiologen, virologen en iedereen die 
een tv-momentje wilde meepikken, die 
trots vertelden over wat er allemaal komt 
kijken bij het testen, hoeveel ze er op een 
dag kunnen doen, hoe snel ze een resultaat 
kunnen ophoesten.
Inmiddels is het laboratorium al lang niet 
meer een onschuldig decor voor wat mooie 
plaatjes in een reportage over corona, maar 
heeft het een vrije val gemaakt naar het 
niveau van Haags gekonkel en achterkamer-
tjespolitiek. Met als voorlopig dieptepunt (ik 
schrijf dit redactioneel op maandag 21 sep-
tember) de avond ervoor waar Arjen Lubach 
in ‘Zondag met Lubach’ het falende testbe-
leid fileerde, met als hoogtepunt een liedje 
op de wijs van een kersthit waarin Duitse 
commerciële laboratoria de Hollanders 
aanbieden om een handje te helpen met het 
verwerken van de testen. Lubach gaf daarbij 
het journalistieke onderzoekswerk van met 
name ‘Follow the Money’ een groter po-
dium, zodat nu half Nederland weet dat de 
medisch microbiologen er tot nu toe uitste-
kend in geslaagd zijn om de commerciële 
labs buiten de deur te houden wat betreft 
het analyseren van de coronatesten en dat 
de politiek zich dat allemaal vrij amechtig 
heeft laten aanleunen.
Dit redactioneel is niet de plek om daar 
een waarde-oordeel over te geven (daarvoor 
ken ik ook niet de precieze feiten). Maar ik 
ben nog wel even de archieven ingedoken 

na het in de tv-uitzending horen van de 
naam U-Diagnostics, een Nederlands com-
mercieel laboratorium dat keer op keer het 
deksel op de neus kreeg bij het aanbieden 
van aanmerkelijk extra testcapaciteit, die 
ook nog eens sneller en goedkoper zou 
zijn. In 2011 publiceerden we een inter-
view met Albert Zwart, de man achter 
U-Diagnostics, die toen voorspelde dat op 
het gebied van de ziekenhuislaboratoria 
Nederland toe kan met vijf grote labs, die 
tegen tenminste 30% lagere kosten zouden 
kunnen werken.
Van die situatie is nog geen sprake, maar 
het zou best wel eens kunnen dat alleen 
al door de uitzending van Lubach een en 
ander in een stroomversnelling geraakt. 
Sowieso komen de microbiologische en 
ook klinische laboratoria meer in de spot-
lights te staan.
Meer openheid is altijd goed. Ook letter-
lijk, want een zeker ook voor LabVision 
vervelend bijverschijnsel van alle corona-
maatregelen is dat laboratoria letterlijk de 
deuren gesloten houden. Waar we ‘vroeger’ 
altijd ter plekke welkom waren voor een 
interview, waren we voor deze LabVision 
vaak aangewezen op een telefonisch inter-
view of zoom-sessie. Prima alternatief voor 
de informatie-overdracht, maar je mist dan 
toch het lekker rondstruinen op een lab, 
het zien hoe de mensen er werken, het 
proeven van de sfeer. Zet die deuren maar 
weer snel open!

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl

Je eigen 
LabVision?

Bekijk de totaal 
vernieuwde site van 
LabVision! Ga naar 
www.labvision.nl
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Hardness Testing & Materialography

is a world leading manufacturer of machines and consumables for materialography (metallography).

focuses on innovative high-end products for hardness testing including customer-specifc solutions.QNESS
ATM

is a leading manufacturer of high temperature furnaces and ovens from 30 °C to 3000 °C with a focus

Heat Treatment

on vacuum and special atmosphere technology.
CARBOLITE GERO

is specialized in the development of elemental analyzers for rapid and accurate CHNOS analysis and

Elemental Analysis

thermogravimetric analysis of solid matter

ELTRA

is the leading solution provider for neutral-to-analysis sample preparation and characterization of solids.

Milling & Sieving

RETSCH

develop state-of-the-art opticalMicrotrac, MicrotracBEL and RETSCH Technology

Particle Characterization

systems based on image analysis, laser diffraction/dynamic light scattering and adsorption to characterize the shape, size,

surface and porosity of particles.

Under the name MICROTRAC MRB,
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Duurzaam omgaan  
met kunststoffen

Regelmatig komen negatieve effecten van 
kunststoffen op ons milieu en ons dagelijks 
leven in het nieuws. Steeds vaker worden 
vragen als deze gesteld: ‘Wat gebeurt er als 

we het niet voor elkaar krijgen om de hoeveelheid gebruikte 
kunststoffen te reduceren? Of als we niet op tijd geschikte 
alternatieven kunnen vinden?’

Omgekeerd kan je je ook afvragen 
waar we vandaag zouden zijn als er 
geen medische hulpmiddelen van 
kunststof zouden zijn. Zou dan de 
veiligheid van patiënten en medisch 
personeel tijdens behandeling in 
gevaar kunnen zijn? Zou het gebruik 

van alternatieve materialen het testen zo duur maken dat 
weinigen het zich zouden kunnen veroorloven? Wat zou er 
gebeuren als kunststoffen niet langer meer zouden mogen 
worden gebruikt in de medische en lifescience sector?
Achter de hashtag #thinkaboutit, gaat Greiner Bio-One in op 
vragen over duurzaamheid. Doel hiervan is om een podium 
te creëren voor een nieuwe manier van kijken naar kunststof-
fen en het gebruik ervan. Hierbij gaat het niet alleen over 
het gebruik van kunststoffen en de 
eigenschappen daarvan in alledaagse 
zorg en onderzoek, maar ook over 
ontwikkelingen in duurzaamheid bij 
Greiner.
Lees meer over: Kunststof – Het mate-
riaal van keuze in medische technolo-
gie via de bovenste QR-code.

Ga via de onderste QR-code naar meer 
informatie over Greiner Sustainabilty.

www.gbo.com

Science for Solids  
op Youtube
De Verder Scientific fabrikanten Carbolite Gero (hittebehan-
deling), Eltra (elementanalyse), QATM (materialografie en 
hardheidstesten), Retsch (malen & zeven) en Microtrac (deel-
tjeskarakterisering)  hebben hun aanwezigheid op Youtube 
versterkt. Op hun respectievelijke YouTube-kanalen laten ze, 
voorzien van duidelijke uitleg, in detail nieuwe apparatuur en 

specifieke toepassingen zien.
•  www.carbolite-gero.com/Youtube
• www.eltra.com/Youtube
• www.qatm.com/Youtube
• www.retsch.com/Youtube
• www.microtrac.com/Youtube

www.verder-scientific.nl

Nieuw hoofdkantoor 
Checkmark
Het hoofdkantoor van Checkmark Labrecruitment is sinds 
eind april 2020 te vinden op de vierde verdieping van een 
kantoorpand aan de Tielweg 10 in Gouda. De verhuizing van 
het bedrijf, dat sinds 2007 in Gouda zetelt, is ingegeven door 
een uitbreiding van het team, die samenhangt met verdere 
groeiplannen in de dienstverlening binnen chemie, farma, 
food en biotech.
Met de corona maatregelen, het thuiswerken en alle onze-
kerheid die dat met zich meebracht was het niet bepaald de 
ideale tijd voor een verhuizing. De plannen waren echter al 
gemaakt en verhuizen naar een 
nieuwe pand was echt hard 
nodig, dus ging de verhuizing 
gewoon door. 
Bij de inrichting van de moder-
ne, ruime en lichte etage kon 
rekening worden gehouden 
met de 1,5 meter economie. 
Werk- en interviewruimtes 
zijn zo ingedeeld dat de medewerkers er veilig kunnen werken 
en ook de interviews met kandidaten op een veilige manier 
kunnen plaatsvinden. Dit sluit aan bij de visie van Checkmark 
om innovatief in te spelen op snel veranderende wensen en 
eisen. Het nieuwe pand past volgens directeur Sven Hemmink 
‘perfect bij de tijd waarin we leven, de flexibele mindset van 
ons team en de groeiambitie van CheckMark’.
Nieuwe contactgegevens zijn: Tielweg 10, 2803 PK Gouda, tel. 
088 002 11 00.
Ga voor een virtuele tour naar: www.youtube.com/
watch?v=VxwEPxItPTg%20.

www.checkmark.nl
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www.cryosolutions.nl  |  073 620 54 50

Veterinair Biomedisch Technisch Medische zorg

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

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

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

CryoS adv 22x26.indd   1 19-01-15   10:42LV Advertenties.indd   8 23/09/2020   15:40
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Drie varianten meerlagige 
celkweekvaten

Starterkits pipetteren
Met Pipetman-kits heb je direct een complete set 
Pipetman pipetten, tips en accessoires. Koop nu een 
starterkit Pipetman G of L en ontvang er tijdelijk een 
gratis model pipet uit dezelfde reeks bij, alsmede een 
Gilson mascotte.
Pipetman L behoort tot de meest comfortabele mo-
dellen in de Gilson portefeuille. De meer natuurlijke 
vorm van de pipet 
zorgt voor een 
ontspannen grip, 
zodat je minder 
kracht nodig hebt 
om te pipetteren. 
Met een nieuwe 
afdichting en lich-
ter binnenwerk en nieuwe zuigersamenstelling van 
Pipetman G is er aanzienlijk minder kracht nodig om 
te aspireren en vloeistoffen af te geven.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

De CELLdisc™ is verkrijgbaar in drie varianten. Eén met een extern fi lter, 
en twee met gesloten vuldoppen. Bij alle versies wordt door de syntheti-
sche dieptefi lter inzetstukken een veilige gasuitwisseling gewaarborgd met 
een bacteriële fi ltratie-effi ciëntie van 99,98% (ASTM F 2101, 21 CFR Parts 
210,211 en 820).
Voor specifi eke toepassingen zijn externe fi lters met een geïntegreerd fi l-

termembraan en een gedefi nieerde poriegrootte 
verplicht. Voor dergelijk gebruik biedt Greiner 
Bio-One de CELLdisc externe fi ltervarianten 
met USPVI gecertifi ceerde ontluchtingsfi lters, 
vervaardigd met versterkte hydrofobe PTFE-
membranen en een poriegrootte van 0,2 μm. De 
CELLdisc met extern fi lter wordt aangeduid met 
‘-EXF’ achter het productnummer.
Werken in een GMP-omgeving vereist maximale 
zekerheid op steriliteit en dus een gesloten 
vloeistof overdrachtssysteem dat het openen 
van een celkweek disposable tijdens celkweek 
uitsluit. Voor dergelijke toepassingen zijn de 
nieuwe CELLdisc-versies met gesloten vuldop-
pen ontwikkeld. Deze bestaan uit fl exibele, 
USPVI-gecertifi ceerde siliconen slangen die 
aan de CELLdisc-schroefdop kunnen worden 
bevestigd en veilig aangesloten kunnen worden 
op vloeistofreservoirs, zoals mediazakken, met 
behulp van de meegeleverde MPC-connector.

Voor elke CELLdisc zijn twee versies beschikbaar:
• Gesloten vuldop met enkele slang (‘-CF1’ achter het productnummer).
• Gesloten vuldop met dubbele slang met meegeleverde dompelbuis 

(‘-CF2’-achter het productnummer).
Belangrijkste kenmerken:
• Gesloten systeem voor maximale veiligheid en preventie van besmetting.
• MPC-type connector voor snelle en veilige verbinding/ontkoppeling van 

slangen naar/van middelgrote reservoirs.
• Constante stroomsnelheden voorkomen schuimvorming van medium.
• Keuze uit systemen met enkele slang voor lediging door zwaartekracht of 

dubbele buis voor mediumverwijdering met een pomp.
De gesloten vuldop met enkele slang heeft een speciaal kegelvormig 
ontwerp aan de binnenkant van de dop die het legen van een gekantelde 
CELLdisc door zwaartekracht vergemakkelijkt. Om het ledigingsproces te 
versnellen en dood volume te voorkomen, kan de gesloten vuldop met dub-
bele slang en geïntegreerde dompelbuis worden gebruikt. Deze komt tot 
op de bodem van de CELLdisc, waardoor volledige lediging met een pomp 
mogelijk is.

Greiner Bio-One
info.nl@gbo.com

www.gbo.com

Laag-niveau 
signalering
De CryoLow is een nieuwe laag-niveau signalering voor 
het bewaken van lage vloeibare-stikstofniveaus in klei-
nere aluminium 
vaten. De Cryo-
Low alarmeert 
lokaal via de 
led’s op het 
kastje en een 
akoestisch 
signaal. De 
signalering is 
ook voorzien 
van remote 
maak-breek I/O 
‘normally open’ (NO) of ‘normally closed’ (NC) contacten. 
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Veredeling van aardappelen
vergt nog heel wat handwerk

Achter de ruim 900.000 ton pootaardappelen die jaarlijks via het 
handelshuis van HZPC in bijna 100 landen wordt verkocht schuilt 
een omvangrijk technisch en arbeidsintensief proces van verede-
ling en vermeerdering. De ‘plant pathology’ groep van HZPC Research 
houdt hierbij de vinger aan de pols op het gebied van de vele aardappel-
ziektes die op kunnen duiken. Ook bij dit werk gaat het om grote aantal-
len. Martzen ten Klooster, onderzoeker bij ‘schimmels & bacteriën’, draait 
er haar hand niet voor om.

I
n de ruim 25 jaar die Martzen ten Klooster 
werkt bij HZPC Research is ze nog nooit in 
de zomermaanden op vakantie geweest. “In 
die periode krijgen we de meeste monsters 

binnen en is een zo snel mogelijk analyseresultaat 
essentieel voor de ruim 800 bij ons aangesloten 
telers van pootaardappelen. Dat begint in de 
loop van mei, als de planten flink gaan groeien. 
De teler kan dan symptoomplanten in zijn veld 
hebben: ze groeien niet zo goed als zou moeten, 
er is verwelking of er zit rot in. Monsters daarvan 
kunnen ze hier afleveren en dan kijken wij wat 
het is. Met die informatie kunnen telers gericht 
actie ondernemen om verdere verspreiding van 
de eventueel geconstateerde ziekte tegen te 
gaan. Enkele maanden daarna begint de oogst. 
Juist dan is het belangrijk om goed zicht te heb-
ben op de gezondheid van de partij en wat voor 
risico’s er zijn voor bijvoorbeeld de opslag. Ook 
kunnen we aan de hand van dat beeld sturen op 
afzetgebied, bijvoorbeeld niet naar warme, voch-
tige streken als er extra gevoeligheid voor be-
paalde schimmels is geconstateerd.” In de ‘plant 
pathology’ groep, die bestaat uit een teamleider, 

twee onderzoekers, drie technicians en twee 
laboratoriummedewerkers, worden in deze druk-
ste periode van het jaar vele monsters getoetst 
op schimmels en bacteriën (het expertisegebied 
van Martzen), virussen en aaltjes.

Nieuwe rassen
In de rest van het jaar is het overigens niet echt 
veel rustiger. Dat heeft alles te maken met de 
activiteiten van HZPC op het gebied van de 
ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Het 
bedrijf is namelijk niet alleen in de verkoop van 
pootgoed een van de grootste ter wereld, maar 
loopt met de ambitie om ieder jaar drie nieuwe 
rassen op de rassenlijst te krijgen ook voorop in 
de veredeling. Aardappel is met zijn veelvoud 
aan chromosomen een complex en in vermeerde-
ring een vegetatief gewas. “Voor een aardappel 
duurt het ook met moderne selectietechnieken 
nog tien jaar voordat je een nieuw duurzaam 
ras in de markt en in productie hebt. In die tijd 
selecteren de veredelaars ieder jaar op tal van 
eigenschappen, waaronder resistentie voor 
bepaalde ziektes. Hiervoor zoeken we in het ver-

edelingsmateriaal bij voorkeur naar 
stukjes DNA van resistentiegenen, 
zogenaamde moleculaire merkers. 
Ik houd mij in dat kader ook bezig 
met toetsontwikkeling, waarbij 
uit de verschillende pathogenen 
toetsen worden ontwikkeld die we 
als biotoets kunnen opnemen in het 
veredelingsprogramma en de stukjes 
DNA van resistentiegenen worden 
geïdentificeerd voor de moleculaire 
merkers. Afhankelijk van de ziekte, 
waarop de screening plaatsvindt, 
wordt vanaf stadium 3 of 4 (je bent 
dan drie of vier jaar verder) jaarlijks 
getoetst. Mede op basis van deze 
toetsen wordt telkens de keuze ge-
maakt: ga je een zaailing aanhouden 
of weggooien. We beginnen hier 
ieder jaar weer met 400.000 nieuwe 
zaailingen; monsters van heel wat 
nakomelingen daarvan komen 
bij ons langs in het lab”, vertelt 
Martzen.
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Collectie actueel houden
In de vele monsters die Martzen en 
haar collega’s jaarlijks verwerken 
voor diagnostiek kan een diversiteit 
aan pathogenen worden gevonden. 
“Alleen al op basis van de weersom-
standigheden kan dit per jaar flink 
verschillen; ook zien we dat bepaalde 
grondsoorten weer andere ziektes 
met zich meebrengen dan andere. En 
natuurlijk verschilt het ook per aard-
appelras. Die dynamiek wordt nog 
een versterkt doordat met name de 

bacteriën en virussen zelf ook muteren. Dat zien 
we bijvoorbeeld bij Erwinia, een bacterieziekte die 
in allerlei stadia van de groei en ook bij opslag tot 
rotting leidt. Die is mede zo lastig te bestrijden 
omdat de Erwinia bacteriën uit veel verschillende 
stammen en substammen bestaan. Daar komen 
door mutaties ook steeds varianten bij, wat 
weer impact heeft op je veredelingsprogramma. 
Immers, in de tien jaar die er voor staat om een 
nieuw ras te ontwikkelen kan een bepaald patho-
geen, waarvoor je op resistentie wil veredelen, al 
weer bezig zijn om naar een net andere variant te 
muteren. Ook kunnen stammen die zich jaren heb-

ben stil gehouden plotseling weer opduiken.”
Om goed zicht te hebben op het hele arsenaal aan 
pathogenen is in de loop der jaren een collectie 
aangelegd van honderden stammen van bacteriën 
en schimmels die zijn gevonden bij de diagnos-
tische bepalingen voor de telers. Deze monsters 
worden in de vriezer bewaard bij -80 °C. “Als een 
teler een monster afgeeft van bijvoorbeeld een 
aangetaste stengel, stoppen we dat eerst in een 
speciaal zakje waarin we de stengel vermalen. Aan 
het bladsap dat daarbij ontstaat voegen we een 
buffer toe, waarna we er verschillende monsters 
van nemen. Een deel gaat in een well-plaat naar 

Martzen ten Klooster, onderzoeker bij de ‘plant pathology’ groep van HZPC Research, voorziet afhankelijk van de bestemming de voorbewerkte plantmonsters van door Salm en Kipp 

geleverde Brady labels met een barcode (voor de collectie in de -80 °C vriezer en het moleculaire lab) en eenvoudigere labels met alleen een tekst (voor op de petrischalen).

➞
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de moleculaire afdeling voor PCR en verdere 
DNA-analyse, aan de hand waarvan we vast 
kunnen stellen om welke soort het gaat. Op onze 
afdeling platen we het monster uit en zetten de 
petrischalen vervolgens voor 7 tot 10 dagen in 
een incubator, zodat er kolonies kunnen groeien 
van de eventueel aanwezige micro-organismen. 
Velen daarvan kunnen we op basis van onze er-
varing zo herkennen, maar echte zekerheid over 
de identiteit hebben we vanuit de moleculaire 
afdeling. Een derde bestemming van de monsters 
is de collectie in de -80 °C vriezer.
 
Bewaren of weggooien?
Een deel van de monsters dat in eerste instan-
tie is ingevroren haalt de collectie uiteindelijk 

toch niet, eenvoudigweg omdat na moleculair 
onderzoek blijkt dat de veronderstelde bacterie 
er toch niet in zit of omdat er niets is gegroeid 
op de petrischalen. “Aan de moleculaire kant 
kunnen we bepalen of er bijvoorbeeld Erwinia in 
zit. Zit het er niet in, dan halen we het monster 
uit de vriezer en gooien we het weg. Zit het er 
wel in, dan werken we het op tot reincultuur voor 
de collectie. Het voordeel van deze werkwijze is 
dat we in het resistentieprogramma ook gebruik 
kunnen maken van de isolaten die recent uit 
monsters zijn geanalyseerd en je hiermee kunt 
screenen op je nieuwe materiaal. Op die manier 
houden we gelijke pas met de actualiteit rond de 
betrokken (sub)culturen bij de aardappelziektes”, 
legt Martzen uit.

Goede labels
Met het verplaatsen van monsters, 
die ook nog eens over meerdere 
labs worden verdeeld, is het zaak 
om goed overzicht te houden. 
De diagnostiekmonsters worden 
hiertoe voorzien van een label met 
een barcode. Alle onderzoekslabora-
toria, naast de diagnostieklabs ook 
bijvoorbeeld celbiologie en kwaliteit 
(die zich vooral op de inhoudsstof-
fen richten), maken hiervoor gebruik 
van labels van Brady. Een labelprin-
ter van hetzelfde bedrijf genereert 
automatisch de barcodes die hij op 
de labels afdrukt. Deze barcodes 
kunnen bij de verschillende werk-
plekken worden ingescand en in een 
centraal computersysteem worden 
opgenomen, zodat alle labmedewer-
kers precies kunnen nagaan waar 
welke monsters zich bevinden.
De keuze voor de labels van Brady, 
die worden geleverd door Salm en 
Kipp, is ingegeven door meerdere 
factoren. “De belangrijkste hierin is 
kwaliteit. Bij met name de monsters 
die bij -80 °C worden bewaard is het 
belangrijk dat de labels goed blijven 
zitten. Alleen al de diagnostiekmon-
sters bewaren we tenminste drie 
jaar. Stel je vindt op een gegeven 
moment nieuwe soorten, dan kun-
nen we uit de collectiebank isolaten 
opvragen. Daar kan je je PCR op 
ontwikkelen, zodat je meerdere 
soorten kan vaststellen. Maar soms 
wil je ook wel eens teruggrijpen 
als je twijfelt: ‘is die hier al langer 
geweest, of komt die nu in één 
keer op?’. Voor de -80 °C monsters 
gebruiken we dan ook een betere 
kwaliteit labels dan voor de andere 
monsters. Dat is wel opletten bij 
het printen van de labels, want dan 
moet je soms de rol verwisselen. 
Wellicht dat we op termijn investe-
ren in een tweede printer, waarbij 
we dan de ene voor de -80 °C labels 
kunnen gebruiken en de andere voor 
de rest.”

De kwaliteit van de labels moet dusdanig zijn dat ook na drie jaar in een -80 °C vriezer de barcode nog zonder problemen 

leesbaar is.
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Ieder jaar is anders
Waar er qua handelingen best wel een fl inke 
routinematige component in de analyses zit, 
ervaart Martzen ten Klooster haar werk als zeer 
afwisselend. “Je hebt te maken met steeds wis-
selende omstandigheden, die er voor zorgen dat 
de ene keer die aardappelziekte de kop opsteekt, 
en een andere keer een andere bacteriestam 
de telers dwarszit. Wat dat betref is ieder jaar 
anders. Bovendien staat HZPC ook niet bepaald 
stil in de ontwikkeling van nieuwe rassen, waarin 
we er steeds beter in slagen om door veredeling 
resistenties tegen bepaalde ziektes in te bouwen. 

Hybride aardappel-
veredeling

Bij hybride aardappelveredeling kom 
je tot inteeltlijnen op diploïde niveau 
die als uitgangsmateriaal worden ge-
bruikt bij diploïde kruising om identiek 
plantaardig zaad te produceren. Dat 
lukt niet met traditionele uitkruising 
op tetraploïde niveau waar elk plant-
aardig zaad anders is. Het kunnen 
combineren van twee inteeltlijnen 
tot een uniform product heeft als 
voordeel dat de kweker meer invloed 
kan uitoefenen op de eigenschappen 
die in de hybride aanwezig zijn, zodat 
het minder lang duurt om een ras re-
sistent te maken tegen een ziekte. Dat 
kan soms al binnen vier tot vijf jaar, 
waar daar bij traditionele veredeling 
zo’n tien jaar voor staat. Dat geldt ui-
teraard ook voor andere eigenschap-
pen, zoals vorm en voedingswaarde.
HZPC is er inmiddels in geslaagd om 
als vervolg op het planten van hybride 
aardappelplantjes op de welbekende 
‘ruggen’ op de akkers te testen op 
zogenaamde ‘bedden’. Deze benade-
ring maakt dat er veel meer plantjes 
per vierkante meter kunnen worden 
geplant en er betere controle is over 
de grootte van de geoogste knol. Uit-
eindelijk moet het mogelijk zijn om 
rechtstreeks in de bedden te zaaien, 
wat hybride aardappelverdeling nog 
efficiënter maakt, zeker op het gebied 
van distributie en opslag.
HZPC verwacht niet dat hybride aard-
appelen de traditionele aardappelteelt 
op korte termijn gaat vervangen. Zo 
schat het bedrijf in dat het nog tot 
minimaal 2030 duurt voordat een 
hybride aardappel op bestelling kan 
worden geleverd. Het telen van een 
aardappel uit zaad zal een uitkomst 
zijn voor met name verafgelegen, tro-
pische landen waar vervoer en opslag 
van pootaardappelen problematisch 
is.

Deze speciaal voor LabVision opgekweekte aardappelplanten zijn door injectie besmet met de bacterie Erwinia. De besmet-

ting komt naar voren in aangetaste stengels. Monsters van deze stengels kunnen vervolgens in het laboratorium worden 

voorbewerkt, waarna ze worden verdeeld voor PCR-analyse in het moleculaire lab, uitplaten en opslag bij -80 °C.

Analyse van planten van een ziekteproefveld, die 
kunstmatig zijn besmet met een ziekteverwek-
ker om de veronderstelde resistentie te testen 
en daarop door te selecteren, is dan gewoon 
spannend!”

I N F O R M ATI E

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

HZPC
www.hzpc.com

LV artikel Salm en Kipp.indd   13 23/09/2020   15:43



14 ONDERWIJS

Een ‘gewone’ docent 
in een ongewone tijd
Voor Esther Verhaag, docent bij Life Sciences & Technology Leeu-
warden (LS&T), veranderde half maart de praktijk van het lesgeven 
aan de studenten van de opleidingen Biotechnologie en Biologie & 
Medisch Laboratoriumonderzoek ingrijpend. Enkele dagen na de nu 
al legendarische persconferentie van Mark Rutte over het ‘beter niet meer 
handen schudden’ sloot op 12 maart de hogeschool haar deuren. Amper 
anderhalve week daarna vonden al de eerste digitale colleges plaats. Ook 
voor de practica werd een werkbare oplossing gevonden.

I
etwat lacherig gaven we elkaar een ‘voet-
zoen’, in de voormiddag van wat later een 
historische dinsdag 10 maart bleek. We had-
den in Leeuwarden afgesproken om te praten 

over haar docentschap. Naast het geven van 
colleges vallen daaronder voor Esther Verhaag als 
‘gewone docent’ (ze is geen docent-onderzoeker, 
geen praktijkdocent en ook geen lector) het be-

geleiden van practica. Een combina-
tie die haar zeer aanspreekt omdat 
ze aan de hand van wat de studen-
ten in de praktijk uitvoeren goed 
kan zien wat ze ervan in de colleges 
hebben opgestoken.
Eén van de eerstejaarspractica die 
Esther geeft is die voor celbiologie, 
waarin de studenten veel met micro-
scopen in de weer zijn. Instrumenten 
die heel wat te lijden hebben, en 
na verloop van tijd dan ook aan 
vervanging toe zijn. Onlangs zijn er 
in dat kader acht nieuwe omkeermi-
croscopen van Nikon aangeschaft. 
“Meerdere microscopen, die we al 
een tijd in gebruik hebben, begon-
nen kuren te krijgen. Daarbij hebben 
we ook de gelegenheid aangegre-
pen om het microscopenpark uit te 
breiden. Met name bij de practica 
voor celbiologie worden er veel 
gebruikt: in twee laboratoria heb-
ben we dan elk acht studenten met 
vier microscopen aan het werk. Om 
het aantal benodigde microscopen 
nog enigszins binnen de perken te 
houden verdelen we per koppel het 

De practicaruimtes zijn inmiddels corona-proof ingericht, zodat studenten ook veilig kunnen microscoperen.
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werk. Waar de ene zich richt op het 
onder de microscoop beoordelen van 
de preparaten, houdt de ander zich 
bijvoorbeeld bezig met het overzet-
ten van cellen”, vertelt Esther.

Robuuste microscopen
De keuze voor Nikon had onder 
meer te maken met de robuustheid 
van hun microscopen. “Spullen die 
we hier gebruiken moeten wel een 

beetje hufterproof zijn, een zekere robuustheid 
hebben. Dat geldt zeker ook voor de microsco-
pen. Onder het motto ‘ik denk dat het kan, dus ik 
doe het maar’ zijn er elk jaar wel weer studenten 
die ondanks de herhaalde waarschuwing om ‘niet 
aan die en die knopjes zitten’ dingen in de soep 
laten lopen. Opnieuw ‘koehleren’ omdat ze het 
beeld in een paar seconden helemaal hebben 
verdraaid is nog net geen routine. Maar ja, dat 
is ook wel een beetje inherent aan microscopie 
en met studenten werken. En het is echt niet al-

lemaal kommer en kwel”, relativeert Esther. “Ze 
pakken de opdrachten serieus op en zijn ook trots 
op de mooie beelden die ze met deze kwaliteits-
microscopen kunnen zien.”
Een typische opdracht uit de eerstejaars celbiolo-
giemodule, waarbij de studenten letterlijk leren 
kijken door de microscoop, is het prepareren 
van hersen- en levercellen uit een 14 dagen oud 
kippenembryo en het isoleren van de fibroblas-
ten. Deze cellen worden met verschillende media 
in 6-wells platen gedaan. Na twee dagen en na 

Esther Verhaag, docent bij Life Sciences & Technology Leeuwarden (LS&T), geeft onder meer het eerstejaars practicum celbiologie, waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de 

onlangs aangeschafte omkeermicroscopen van Nikon.

➞
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een week worden de cellen onder de microscoop 
bekeken op fenotypische veranderingen, die ook 
moeten worden beschreven en verklaard.

Door het hele curriculum
Dit celbiologiepracticum is overigens niet de 
eerste keer dat studenten met een microscoop 
in aanraking komen. In de eerste periode krijgen 
alle studenten een training veilige microbiologi-
sche technieken, waarbij ze onder een micro-
scoop gram-sporen moeten detecteren. Goed 
afsluiten van deze training, waarin ze ook het 
offi ciële microscoperen leren, wordt beloond met 
een VMT-certifi caat.
Studenten kunnen –afhankelijk van de richting 
die ze kiezen– tijdens hun verdere opleiding met 
verschillende typen microscopen kennismaken. 
Zo geeft Esther ook een practicum over immuun-
fl uorescentie, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een fl uorescentiemicroscoop van Nikon. In 
dit practicum staat een assay voor lupus centraal. 
Bij de ziekte lupus maken patiënten antilichamen 
die gericht zijn tegen hun eigen lichaam. Om 
de aanwezigheid van deze antilichamen aan te 
tonen, maken studenten maken vanuit een cupje 
met testserum een verdunning en brengen die op 
een met een bepaalde parasiet voorgeprepareerd 
objectglaasje. Wanneer de antilichamen aanwe-
zig zijn, zie je vervolgens onder de fl uorescentie-
microscoop bepaalde organellen in dat beestje 
oplichten.

Digitale practica
Na het verplicht sluiten van de hogeschool op 
12 maart was dankzij vereende krachten van de 

Curriculum beweegt mee 
op marktdynamiek
Life Sciences & Technology Leeuwarden (LS&T) is een samenwerkingsver-
band tussen Hogeschool Van Hall Larenstein en de NHL Stenden Hogeschool 
in Leeuwarden. Deze hogescholen hebben ruim tien jaar geleden een sa-
menwerkingsverband opgezet waar op dit moment een vijftal opleidingen 
onder vallen: Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, 
Voedingsmiddelentechnologie, Chemie en Chemische Technologie.
Jaarlijks beginnen een kleine 300 studenten aan een van de vijf opleidingen. 
Dat aantal is vrij constant; wel is er variatie tussen de opleidingen. Biotech-
nologie trekt door zijn veelzijdigheid (je kunt er de process engineering kant 
op, of richting plantbiotechnologie, medische biologie of bio-informatica) 
veel studenten. Ook Voedingsmiddelentechnologie is populair. Chemie en 
Chemische Technologie zijn minder groot, maar hebben wel een constante 
instroom. Voor het komende studiejaar zijn er opvallend veel aanmeldingen 
bij Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, wat wel eens zou kunnen 
samenhangen met de corona-epidemie: virussen, infecties en vaccins zijn 
iedere dag in het nieuws. Deze opleiding is overigens met vakken als data 
science, programmeren en werken met big data al helemaal bij de tijd.
Om goed contact met de praktijk te houden is er voor elke opleiding een 
werkveldadviescommissie, met mensen uit het bedrijfsleven en researchlabs 
die met docenten overleggen over de inhoud van het curriculum: welke on-
derwerpen moeten meer aan bod komen, welke vaardigheden (studenten 
moeten beter leren rekenen, wordt al jaren geroepen) zijn belangrijk? Naast 
input voor de drie-/vierjaarlijkse herijking van het curriculum, levert dat 
ook munitie voor snellere aanpassingen. Zo werd het onderwerp Biologi-
cal Datascience aanvankelijk alleen als een major aangeboden. Dat zal met 
ingang van het komende jaar in het basiscurriculum worden geïntegreerd. 
“Op basis van signalen uit het werkveld dat dit onderwerp belangrijk wordt 
gevonden, zorgen we er zo voor dat iedereen er kennis mee maakt en het 
niet alleen aan bod komt voor studenten die het later als major gaan doen”, 
aldus Esther Verhaar.

Waar de verplichte sluiting van de hoge-

school een fl inke impuls heeft gegeven aan 

de deels al in gang gezette digitalisering 

van het onderwijs, waren de docenten van 

Life Sciences & Technology voor de practica 

al een heel eind op weg door gebruik van 

LabBuddy, een online applicatie voor het 

voorbereiden en uitvoeren van experimen-

ten. In plaats van het uitvoeren van een 

standaard ‘recept’ stellen studenten in 

LabBuddy eerst zelf hun onderzoeksopzet 

op met behulp van voorbereide blokken, 

informatie en vragen over de theorie.
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Studenten komen tijdens hun studie in verschillende practica in aanraking met een verscheidenheid aan microscopische technieken.

docenten binnen anderhalve week het onderwijs 
grotendeels online. “De meeste colleges van de 
derde periode waren al geweest, dus die hoefden 
we niet meer te digitaliseren. We konden ons 
hiervoor dus richten op de laatste periode van 
het schooljaar. Sommige docenten gaven live col-
leges, die te volgen waren met teams software. 
Ik (en ook anderen) heb mijn colleges van tevoren 
opgenomen als screencast, een voice-over bij 
een powerpoint-presentatie, zodat studenten 
per slide de informatie tot zich kunnen nemen. 
Hierbij is ook een stukje echt live om vragen te 
kunnen beantwoorden.”
Ook voor de practica moest snel een oplossing 
worden gevonden. “Qua timing zaten we nog 
relatief gunstig. De practica van de derde periode 
waren grotendeels afgesloten, zodat we ons 
konden concentreren op de vierde periode. We 
hebben een deel van practica opgevangen door 
digitale opdrachten. Hierbij maakten we een 
case, bijvoorbeeld over een ELISA, waarbij we de 
parameters die je normaal in de praktijk zou ont-
dekken, al gaven. Hierover moesten ze dan extra 
vragen beantwoorden, zodat ze in ieder geval 
konden laten zien dat ze het hadden begrepen”, 
vertelt Esther.
In de laatste drie weken van het schooljaar mocht 
de hogeschool weer beperkt open. Zo kregen 

studenten de gelegenheid om bepaalde practica 
af te ronden. “Dat leverde soms een vreemd 
beeld op. Studenten hadden op basis van een di-
gitale opdracht al een verslag inclusief resultaten 
ingeleverd. Toch grepen ze met beide handen 
de mogelijkheid aan om het geleerde echt in de 
praktijk te toetsen.”

Zij aan zij
Het was bij die laatste practica van het schooljaar 
wel passen en meten om iedereen aan bod te 
laten komen. Waar er normaal zestien studenten 
op een lab te vinden zijn, zouden er vanwege de 
1,5 meter afstand nu nog maar vier toegestaan 
zijn. Door plastic schotten te plaatsen tussen de 
werkplekken is er een veilige werkplek voor acht 
studenten gecreëerd. Esther Verhaag hoopt dat 
deze opzet ook in het komende schooljaar kan 
worden gehanteerd, al is het gegeven de actuele 
ontwikkelingen rond de verspreiding van het 
coronavirus, onmogelijk om daar een voorspelling 
aan te hangen. “Duidelijk is dat je op basis van de 
huidige maatregelen een maximale bezetting van 
20% op je campus mag hebben, wat neerkomt op 
zo’n 600 mensen (studenten en docenten). Om 
iedereen de gewenste practica te laten draaien 
word je niet alleen beperkt door de halvering van 
het aantal studenten per lab, maar kan je daar 

ook minder begeleiders tegenover 
zetten. We kunnen dit ondervangen 
door ruimere openstellingen. Ook 
kunnen we practica inkorten door 
bijvoorbeeld bij de microscopen een 
stuk instellen alvast zelf te doen. 
En we kunnen ook nog wel een en 
ander in de roosters schuiven, zodat 
de practica meer verspreid over het 
jaar kunnen plaatsvinden. En we 
rekenen natuurlijk ook op een stukje 
eigenverantwoordelijkheid van de 
studenten. De looplijnen, die we in 
de laboratoria hebben aangegeven, 
staan er niet voor niets. Al ben ik de 
laatste om te ontkennen dat je daar, 
als je bijvoorbeeld iemand even een 
cupje wil aangeven, gemakkelijk 
onbedoeld tegen kan zondigen.”

I N F O R M ATI E

Nikon Netherlands
www.microscope.healthcare.nikon.

com

Life Sciences & Technology Leeu-
warden
www.lstleeuwarden.nl
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Geautomatiseerde parallelle 
verdamping

Büchi Labortechnik introduceert met SyncorePlus een 
volledig geautomatiseerde oplossing voor parallelle 
verdamping. Door automatisering van de volledige 
workfl ow van parallelle verdamping maximaliseert 
dit systeem de precisie, nauwkeurigheid en proces-
veiligheid. Combinatie van de SyncorePlus parallelle 
verdampings-
eenheid met 
de Interface 
I-300 Pro maakt 
de volledige 
automatisering 
mogelijk die 
nodig is om 
de analytische 
resultaten en 
procesveiligheid 
te maximali-
seren. De interface stuurt de randapparatuur en de 
gehele verdampingsmethode volledig aan, zodat alle 
batchmonsters keer op keer op identieke wijze wor-
den behandeld. Het geavanceerde condensorsysteem 
van SyncorePlus, dat bestaat uit een primaire en een 
secundaire condensor, maakt het mogelijk om de 
oplosmiddelen voor bijna 100% terug te winnen.
De SyncorePlus-familie omvat twee modellen. De 
SyncorePlus Analyst is ontworpen voor het ver-
dampen van oplosmiddelen in het ‘pre-analytische’ 
stadium. Hierbij worden de monsters in speciale 
gekoelde glazen van 0,3, 1,0 of 3,0 ml ingedampt 
tot vaste eindvolumes. Deze werkwijze beschermt 
de monsters tegen thermische schade en voorkomt 
verlies van waardevolle analyten. SyncorePlus Analyst 
stopt de verwarming automatisch en houdt het koel-
systeem aan om de monsters te beschermen tegen 
hittebeschadiging.
De SyncorePlus Polyvap is geschikt voor een breed 
scala aan monsterrekken, wat een hoge monster-
doorvoer mogelijk maakt. Rekken met 4 tot 96 
posities kunnen worden gebruikt bij het verdampen 
van oplosmiddelen van elke monstergrootte. Inerte 
materialen maken de SyncorePlus Polyvap een 
perfecte keuze voor het verdampen van agressieve 
chemicaliën en bijna alle organische oplosmiddelen.

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl

benelux@buchi.com

GC/MS-methode voor analyse 
van microplastics
Tot nu toe was het vanwege de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveel-
heden andere organische en minerale stoffen een hele uitdaging voor 
analisten om microplastics in milieumonsters te bepalen. Onderzoek van 
de Duitse Bundesanstalt für Materialforschung und -prüifung (BAM) en 
de Amerikaanse Sandia National Laboratories toont aan dat technieken 
voor thermische analyse gecombineerd met GC/MS veelbelovend zijn voor 
het effi ciënt identifi ceren en kwantifi ceren van microplastics via polymeer 
marker fragmenten waarbij slechts een beperkte monstervoorbereiding 
vereist is.
Organisch materiaal dat door fi ltratie van watermonsters wordt ge-
scheiden, wordt gepyrolyseerd en de resulterende fragmenten worden 
geïdentifi ceerd met GC/MS. Om de inhomogeniteit van het monster te 
compenseren, worden grotere monsterhoeveelheden gepyrolyseerd in een 
TGA-instrument (thermogravimetrische analyse) gekoppeld aan een GC/
MS-systeem door middel van een geautomatiseerd bemonsteringssysteem 
voor TGA-uitlaatgas. Thermische extractie en desorptie gecombineerd 
met GC/MS-analyse (TED-GC/MS) is een tweestapsmethode. Een monster 
wordt eerst ontleed in een thermogravimetrische analyzer en de gasvor-
mige ontledingsproducten worden gevangen op een vastefase-adsorber. 
Vervolgens wordt de vastefase-adsorber geanalyseerd met thermische 
desorptiegaschromatografi e-massaspectrometrie (TDU-GC/MS). Deze 
methode is bij uitstek geschikt voor de analyse van polymeren en hun 
afbraakprocessen.
De gefractioneerde 
verzameling samen met 
de lage temperaturen 
vermindert het risico op 
besmetting, verbetert 
de instrumentele stabi-
liteit en minimaliseert 
het onderhoud. Door 
variatie van de twee 
belangrijkste parame-
ters (spoelgasstroom en 
verwarmingssnelheid) 
wordt getoond hoe het 
extractieproces kan worden geoptimaliseerd. Door de ontledingsproducten 
van polyethyleen te meten, wordt aangetoond dat verbindingen met een 
massa tot 434 Da kunnen worden gedetecteerd. Dit wordt bereikt ondanks 
de lage temperatuur (-40 °C) van de vastefase-adsorber en de lage thermi-
sche desorptietemperatuur van 200 °C in de TDU-unit.
Het onderzoek toont aan dat TED-GC/MS kalibratiecurven een goede line-
ariteit laten zien voor de belangrijkste precursors voor microplastics en dat 
zelfs complexe matrixmaterialen (zwevende deeltjes) met succes kunnen 
worden geanalyseerd.

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Eye on Air uit Enschede is hard op 
weg om twee nieuwe apparaten voor 
het detecteren van explosieven op de 
markt te brengen. Ze zijn uitgerust met 
een kleinere, gevoeligere en selectievere 
IMS-sensor dan tot nu toe wordt gebruikt 
in ETD (‘explosive trace detection’) appara-
ten. Waar de Eyon1 de concurrentie aan-
gaat met de bestaande, grotere en zwaar-

dere ETD-apparaten, die gebruik maken 
van een ‘swap stick’ voor de bemonste-
ring, is de AirBrush een stand-off apparaat, 
dat is ontwikkeld voor de detectie van 
explosieven in aangezogen lucht rondom 
de schoenen van de te controleren perso-
nen. Nauwkeurige standaarden spelen een 
essentiële rol bij het testen en certificeren 
van beide apparaten.

Ewout Maaskant, CEO van Eye on Air, met de compacte IMS-sensor, die het verschil maakt in twee binnenkort op de markt te brengen apparaten voor het detecteren van sporen van 

explosieven.

LV artikel Da Vinci.indd   20 23/09/2020   15:45



21LABVISION  |  #2  |  OKTOBER 2020 

Specifieker en selectiever
explosieven detecteren met
verbeterde IMS-techniek

E
en gat in je sok, twee verschillende sok-
ken aan, zweetvoeten, of niet meer zo 
piep om zonder ondersteuning van een 
stoel in een gestreste rij vliegtuigpas-

sagiers snel je schoenen uit en weer aan te doen. 
Dergelijke op met name Amerikaanse vliegvel-
den veel voorkomende scenario’s maken dat 
het verplicht uittrekken van schoenen voor de 
beveiligingscontrole nog boven het ook al niet 
zo geliefde fouilleren in het lijstje van grootste 
ergernissen op het vliegveld staat. Die schoen-
controle heeft alles te maken met enkele mislukte 
terroristische aanslagen op vliegtuigen begin 
deze eeuw met behulp van in de schoen verstopte 
explosieven. Door ze uit te laten trekken en –net 
als bij het scannen van bagage en kleding van 
de passagiers– met behulp van een ‘swap stick’ 
te onderzoeken is de kans op detectie van een 
explosief groter (en ontmoedig je door de extra 
aandacht wellicht ook andere mensen die iets 
slechts in gedachten hebben).
De ‘swap stick’ is een monstername-tool die 
potentieel aanwezige deeltjes van explosieve 
stoffen, die door hun kleverigheid achter kunnen 
blijven op bijvoorbeeld kleding en handen van 
mensen die er mee in de weer zijn geweest , 
verzamelt op een aluminium strip. Detectie ge-
beurt na verdamping van het monster in een ETD 
(‘explosive trace detection’) apparaat, dat in veel 
gevallen op basis van ion-mobiliteit spectrome-
trie (IMS) het piekenpatroon van ionfragmenten 
van het monster vergelijkt met een bibliotheek 
van piekenpatronen, die specifiek zijn voor 
explosieve verbindingen. Die analyse verloopt 
bijzonder snel: binnen vijf seconden na plaatsen 
van de ‘swap stick’ geeft het apparaat aan of het 
wel of geen explosief heeft gedetecteerd.

IMS
Het algemene proces achter IMS is in drie stappen 
te beschrijven. De eerste stap is ionisatie, waarbij 
de te analyseren stof door bijvoorbeeld corona-
ontlading (in het geval van de apparatuur van Eye 
on Air), MALDI of EI wordt opgesplitst in ionen. 
Deze ionen worden vervolgens in specifieke inter-
vallen pulsgewijs in de driftruimte gebracht, waar 
ze onder invloed van een elektrisch veld migreren. 
Op basis van parameters als lading en grootte 
bereiken ze op verschillende tijden het einde van 
de driftruimte, waar ze worden gedetecteerd. 
Door het piekenpatroon te vergelijken met een 
bibliotheek van piekenpatronen van referentie-
stoffen kan een uitspraak worden gedaan over de 
aanwezigheid van één of meer explosieven.

Patenten
In de ruim 60 jaar dat de IMS-techniek bekend 
is, zijn er vele varianten ontwikkeld en talloze 
verbeteringen doorgevoerd. Dat was voor Sergey 
Mitko en Yuri Oudalov, die Eye on Air in 2013 
oprichtten, en er nu aan verbonden zijn als res-
pectievelijk CSO en medewerker, geen reden om 
er niet verder aan te sleutelen. Hun idee was dat 
de IMS-techniek compacter en eenvoudiger kon 
worden uitgevoerd en tegelijkertijd gevoeliger 
en specifieker kon worden gemaakt. De crux 
voor deze mix van verbeteringen zit hem in het 
optimaal doseren van de ionen in de driftruimte, 
ook wel de cartridge genoemd. Koen Bosman, die 
als CTO aan het hoofd staat van het engineering 
team bij Eye on Air, legt uit hoe dat in zijn werk 
gaat. “Om de gevoeligheid zo groot mogelijk 
te houden wil je in principe alle geïoniseerde 
moleculen in de cartridge hebben. Tegelijkertijd 
ambieer je vanwege de specificiteit een bepaalde ➞

bandbreedte: de wolkjes ionen die 
je binnenhaalt wil je hiervoor zo 
smal mogelijk houden. In de klas-
sieke ontwerpen werd dit opgelost 
door een driftruimte te ontwerpen 
van 20 centimeter of langer. Je 
kon dan een bredere wolk ionen 
binnenhalen, omdat er voldoende 
migratie-afstand was om die wolk 
met de gewenste resolutie uit elkaar 
te trekken. Bij een kleinere afstand 
gaat die vlieger niet op. Mitko en 
Yuri hebben dat ondervangen met 
een inmiddels gepatenteerd ont-
werp waarbij je ondanks dat je de 
gate kort opent toch een maximale 
influx van ionen hebt. Ook zijn we 
erin geslaagd om het sensorsysteem 
een stuk compacter te maken met 
een veel kortere driftruimte, onder 
andere door een eveneens gepa-
tenteerde constructie, waarbij de 
ionenflow onder invloed van het 
elektrisch veld haaks op de analyti-
sche cel staat.”

Nieuwe producten
Op basis van het compacte IMS-
sensorsysteem hebben de engineers 
van Eye on Air twee apparaten ont-
wikkeld. Het ene, de Eyon1, is een 
ETD-apparaat dat net als het gros 
van de in gebruik zijnde apparaten 
(alleen al op luchthavens zijn dat er 
wereldwijd meer dan 10.000) via 
een ‘swap stick’ de te onderzoeken 
objecten bemonstert.
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Het andere apparaat, de AirBrush, wijkt concep-
tueel sterk af van de klassieke ETD-apparaten. 
“Het grootste verschil is dat we voor de bemon-
stering niet meer fysiek contact maken met het 
object, in dit geval de schoen, maar dat we vol-
doende hebben aan de lucht rondom de schoen. 
Dankzij het compacte ontwerp van het IMS-sen-
sorsysteem kunnen we de sensor zo dicht bij de 
potentiële bron van explosieven plaatsen dat de 
lucht maar een kleine afstand hoeft af te leggen. 
We profiteren ook van de betere gevoeligheid en 
specificiteit van de nieuwe IMS-sensor, want de 
concentraties aan explosieven in de bemonsterde 
lucht zijn stukken lager dan die in de damp van 
bemonsterde deeltjes, die je meet in de ‘gewone’ 
ETD-apparaten. Met de specificiteit en selectivi-
teit van de traditionele IMS-apparatuur zou dat 
helemaal niet lukken. Een ander verschil is dat we 
in tegenstelling tot klassieke IMS geen drijfgas 
gebruiken in de cartridge, maar de opgezogen 
omgevingslucht drogen. Het is namelijk be-
langrijk dat er zo weinig mogelijk water in de 
lucht zit, want watermoleculen clusteren met 
ionen. Hierdoor worden de ioncomplexen groter 
en zwaarder , zodat ze langzamer migreren en 
kunnen interfereren met andere pieken in je 
spectrum”, vertelt Ewout Maaskant, CEO van 
Eye on Air.
“Het optimaliseren van de aangezogen lucht bij 
de AirBrush vormde overigens nog een flinke 
uitdaging”, vervolgt hij. “De luchtflow is een me-
chanische flow. Als je de lucht rond de schoenen 
te hard aanzuigt, krijg je wervelingen, zodat een 

deel van de moleculen misschien een heel andere 
kant op gaat. Maar het mag ook niet weer te 
zacht. In dat geval zal het merendeel van de mo-
leculen de sensor niet eens bereiken.”

Standaarden
Om te testen op gevoeligheid en selectiviteit en 
op basis hiervan de systemen te optimaliseren 
maakt Eye on Air gebruik van (deels custom) 
referentiestandaarden van een keur aan explo-
sieven. Deze standaarden van AccuStandard die 
door Da Vinci Laboratory Solutions zijn geleverd, 
hebben de vereiste zuiverheid voor nauwkeu-
rige bepalingen. Dit is zeker bij de Eyon1 een 
must, omdat daarmee betrouwbaar zeer kleine 
hoeveelheden moeten kunnen worden gedetec-
teerd, tot op het niveau van de detectielimiet. 
De engineers maken hiertoe zelf de benodigde 
verdunningsreeksen.
Uiteindelijk moet het systeem zodanig zijn 
geoptimaliseerd dat kan worden voldaan aan 
de strenge certificeringseisen voor beveiligings-
toepassingen in de luchtvaart. In Europa gelden 
hiervoor de richtlijnen van de ECAC (European 
Civil Aviation Conference). De ECAC geeft hierin 
ook aan welke explosieven met welke minimale 
concentratie het apparaat moet kunnen detec-
teren. Om mensen met foute bedoelingen niet 
wijzer te maken dan ze al zijn, wordt deze lijst 
alleen gedeeld met stakeholders, waaronder ap-
paratenbouwers als Eye on Air. Ewout Maaskant 
mag op basis van die vertrouwelijkheid zelfs 
niet zeggen hoeveel explosieven er op die lijst 

staan “De testprocedure voor de 
certificering is overigens met nog 
meer geheimzinnigheid omgeven. 
Ze willen te allen tijde uitsluiten dat 
de fabrikant gaat optimaliseren voor 
het testmengsel.”

Vals-positief
Waar het wat de testresultaten 
betreft bij de luchtvaartautoritei-
ten voor 100% om de veiligheid 
draait, zit hier voor de gebruikers 
–de luchthavens– ook een meer 
pragmatische kant aan. “Natuurlijk 
willen zij ook dat de veiligheid zo 
goed als mogelijk wordt geborgd, 
dat wil zeggen dat je geen missers 
in je analyse hebt, maar ze zitten 
ook niet te wachten op teveel vals-
positieve resultaten. Elke onterechte 
alarmering is er een te veel en zorgt 
voor vertraging in de afhandeling 
van de passagiersstromen. Een 
beruchte klasse van componenten 
vormen glycerines, die in allerlei 
crèmes zitten. Sommige pieken 
daarvan zitten dichtbij pieken van 
bepaalde explosieven in je IMS-
spectrum. Je kunt hierop anticipe-
ren door je analyse-window voor 
bepaalde explosieven wat nauwer te 
definiëren. De definitie is altijd een 
afweging: windows mogen echter 

CTO Koen Bosman bij het Eyon1 ETD (‘explosive trace detection’) apparaat. 

De gevoeligheid en selectiviteit van dit apparaat is geoptimaliseerd op 

basis van talloze analyses met (mengsels van) door Da Vinci Laboratory 

Solutions geleverde referentiestandaarden van een keur aan explosieven.

Met door Da Vinci Laboratory Solutions geleverde referentiestandaarden van 

explosieven test Eye on Air de gevoeligheid en selectiviteit van de IMS (ion-

mobiliteit spectrometrie) sensor, die het hart vormt van twee binnenkort op de 

markt te brengen apparaten voor het detecteren van sporen van explosieven.
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niet te nauw zijn, want dan heb je de kans dat je 
wat mist, maar ook niet te ruim, want dan heb 
je een grotere kans op vals-positieven. Je moet 
100% zekerheid hebben dat op basis van vergelij-
king met de spectra van explosieven in je biblio-
theek een bepaalde combinatie van pieken in het 
spectrum kan worden toegekend aan bepaalde 
explosieven. Vandaar dat goede referentiestan-
daarden ook zo belangrijk zijn.”

Ongewis
Ewout Maaskant vindt het gezien de huidige ont-
wikkelingen in de luchtvaartindustrie ten gevolge 
van de covid-19 crisis lastig om te voorspellen 
wanneer de eerste systemen operationeel zullen 
zijn. “Sowieso is er al een verschillend certifice-
ringstraject voor de beide apparaten. Voor de 
Eyon1 zijn er al bestaande ECAC-regels; het type 
product is al gedefinieerd. Maar de AirBrush is 
een echt nieuw product. Daar bestaat nog geen 
certificeringsprotocol voor. In Europa is men 
wel al bezig om certificering voor te bereiden 
voor een nieuwe klasse van producten, de ‘shoe 
explosion detection devices’ (SEDD’s); daar 

kunnen we dan met de AirBrush op aansluiten 
en kunnen we in eerste instantie een traject van 
voorlopige certificering ingaan. Als we die binnen 
hebben kan een luchthaven aangeven dat ze met 
de AirBrush willen gaan testen. Hiervoor hebben 
ze wel weer toestemming nodig van de nationale 
autoriteiten. Hoeveel tijd er met dat hele traject 
is gemoeid, is moeilijk in te schatten.”

Kansrijk
Waar er nog enige onzekerheid is over de plan-
ning is Ewout Maaskant een stuk stelliger over de 
marktkansen van de nieuwe producten. “Naast 
de pré’s van flexibiliteit, gevoeligheid en specifi-
citeit kent de Eyon1 flink lagere gebruikskosten 
dan vergelijkbare ETD-apparaten. Een groot deel 
van de lopende kosten zit hem bijvoorbeeld in de 
‘molecular sieve’, die wordt gebruikt om de drift-
ruimte droog te houden. Omdat wij een extreem 
kleine driftruimte hebben, liggen de kosten voor 
het jaarlijks vervangen van die zeef een flink stuk 
lager. En dat zal –zeker in deze ongewisse tijden– 
menig luchthaven aanspreken.”
Voor de AirBrush zal de grote capaciteit (120+ 

passagiers per uur) in combinatie 
met de duidelijke gebruikersinter-
face aanspreken, zo is mede op basis 
van praktijktesten in opstellingen 
waar andere dan passagiers werden 
gecheckt, de verwachting. “Het is 
een kwestie van met je schoenen 
op de juiste plek gaan staan en dan 
heb je binnen tien seconden een ‘go’ 
of ‘no go’. Over de zekerheid van 
groen of rood hoeft niet getwijfeld 
te worden. Die is door het vele tes-
ten op basis van de referentiestan-
daarden van Da Vinci en daaropvol-
gende optimaliseringsslagen meer 
dan voldoende geborgd.”

I N F O R M ATI E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

Eye on Air
www.eyeonair.nl

Bij de Air Brush voert de rondom de schoenen 

aangezogen lucht de eventueel aanwezige 

explosieven naar de IMS-sensoren, die in de 

twee behuizingen naast de schoenvlakken zit-

ten. Op de bijbehorende console is dan bijna 

direct te zien of er wel of geen explosieven 

zijn gedetecteerd.
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DOC Kaas maakt met nieuw
laboratorium ruimte voor
uitgebreider analysepakket

Sinds begin dit jaar vinden de microbiologische en chemische QC- en QA-
analyses voor de twee kaasfabrieken van DOC Kaas in Hoogeveen plaats in 
een nieuw gebouwd laboratorium in het hart van de grootste productie-
locatie, op het Zuivelpark. De 300 m2 labruimte biedt niet alleen ruimer 
plek voor de labmedewerkers, maar maakt het ook mogelijk om referen-
tie-analyses uit te voeren die voorheen werden uitbesteed. Manager QC 
Evelien Vermue en chemisch specialist William van Goor lichten 
de nieuwe ontwikkelingen toe.

Z
o’n één miljard liter melk wordt jaarlijks 
bij DOC Kaas in Hoogeveen verwerkt 
tot om en nabij de honderd miljoen kilo 
aan harde kazen, van allerlei vetgehaltes 

(48+, 40+, 30+, 20+) en soorten, zoals Cheddar, 
Gouda en Emmentaler. Waar de 120 jaar oude 
fabriek in het centrum van de stad de bekende 
wielen produceert, rollen er bij de 20 jaar oude 
‘nieuwe’ fabriek even buiten Hoogeveen op 
het Zuivelpark zogenaamde blokkazen van de 
lopende band. Deze 15 tot 17 kg zware recht-
hoekige kazen worden deels, net als de wielen, 
beschermd met een laagje kaasplastic. Het groot-
ste deel wordt echter geleverd in de vorm van 
foliekaas, waarbij dat beschermlaagje ontbreekt. 
De foliekaas is vooral bestemd voor de voedsel-
verwerkende industrie.

Standaardiseren
Het proces van het kaasmaken is voor de verschil-

lende soorten kazen min of meer hetzelfde; de 
variatie zit hem in de vet- en eiwitgehaltes in de 
gebruikte melk, de soorten zuursels en hoe lang 
de kazen in het pekelbad liggen.
Een belangrijke stap in de batchgewijze kaaspro-
ductie is het standaardiseren. Hierbij wordt een 
500.000 liter tank met melk, die in een eerdere 
processtap is gethermiseerd, geschikt gemaakt 
om tot het beoogde kaasproduct te komen. Dat 
heeft vooral van doen met het vetgehalte van de 
melk. De binnenkomende melk, die afhankelijk 
van het seizoen een vetgehalte van tussen de 3% 
en 6% heeft, wordt hiertoe eerst afgeroomd. 
Daarna wordt er een zodanige hoeveelheid vet 
toegevoegd, dat er bijvoorbeeld 40+ kaas mee 
kan worden gemaakt.
De gestandaardiseerde melk wordt vervolgens na 
pasteuriseren in een wrongelbereider gepompt. 
Die biedt plek aan circa 13.000 liter melk, 
waaruit een kleine 200 kazen kunnen worden ge-

produceerd. Kort door de bocht (er 
zijn nog allerlei andere, kaassoort-
specifieke additieven in het spel) 
gebeurt dat door toevoeging van 
achtereenvolgens zuursel (een cul-
tuur van melkzuurbacteriën die de 
melksuikers omzetten in melkzuur) 
en stremsel dat door het enzym 
chymosine er voor zorgt dat de melk 
dik wordt. Uiteindelijk ontstaat er 
een vaste massa, de wrongel, die na 
roeren en licht verhitten kan worden 
gescheiden van de wei. De wrongel 
wordt vervolgens in een kaasvorm 
geperst, waarna de gevormde kaas 
in een pekelbad wordt geplaatst. 
De verblijftijd in het pekelbad is 
bepalend voor het zoutgehalte van 
de kaas.
Met het hierboven beschreven 
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proces, dat bij DOC Kaas 24/7 
doorgaat, is per batch niet meer dan 
een dag gemoeid. De kazen, die uit 
de fabriek komen zijn dan nog niet 
geschikt voor consumptie. Hiervoor 
moeten ze eerst nog een periode 
van minimaal acht weken (voor de 
jongste kazen) rijpen.

Procesanalyse
In beide fabrieken is een klein 
productielab ingericht. Hier voeren 
de operators met name vet- en 
eiwitbepalingen met FT-IR uit. 
“Op basis van deze metingen 
standaardiseren de operators de 
melk. Met FT-IR hebben ze binnen 
anderhalve minuut een resultaat, 
zodat ze snel kunnen bijregelen als 
dat nodig is. De operators werken 

geheel zelfstandig, maar het centrale lab is er wel 
verantwoordelijk voor dat iedere monstername 
en meting goed wordt uitgevoerd. Wij moeten er 
ook voor zorgen dat de operators de juiste mate-
rialen ter beschikking hebben, dat de apparatuur 
goed werkt, dat ze precies weten wat ze moeten 
doen en eenduidig kunnen rapporteren. Dat is 
vanuit de dagdiensten, die we bij het lab draaien, 
goed te managen. Voor de weekenden hebben 
we in het chemisch lab per toerbeurt iemand 
aanwezig die voor beide fabrieken ondersteuning 
kan bieden”, vertelt chemisch specialist William 
van Goor.

Laboratorium voor de toekomst
Alle overige analyses vinden sinds 1 januari 2020 
plaats in een volledig nieuw, door de firma Köt-
termann ingericht laboratorium, dat is gebouwd 
in het hart van de fabriek op het Zuivelpark. “Het 
oude centrale lab stamde uit de jaren zestig van 

de vorige eeuw en was aan vervanging toe. Het 
was te klein geworden om alles te kunnen doen 
wat we wilden doen en het werd ook steeds 
lastiger om te voldoen aan de nieuwste veilig-
heidseisen. We zijn drie jaar geleden begonnen 
met het uitwerken van plannen voor de inrichting 
van het nieuwe lab, waarbij we een laboratorium 
voor ogen hadden waarmee we voor de komende 
twintig jaar uit de voeten kunnen. Dat is best wel 
een uitdaging om zover in de toekomst te kijken: 
wat wil je extra gaan doen, hoeveel extra ruimte 
heb je daarvoor nodig, hoe ontwikkelt regel-
geving zich?”, beschrijft QC-manager Evelien 
Vermue de uitdagende vragen die zij met haar 
team al in de ontwerpfase beantwoord moest 
zien te krijgen.
Het resultaat is een twee verdiepingen tellend 
gebouw, met op de begane grond de laboratoria 
en daarboven vooral kantoorruimte. De 300 m2 
labruimte is onderverdeeld in chemie en mi-

Micro-laborant Kevin Boer heeft met het door Veolia Water Technologies geleverde Corus demiwatersysteem geen omkijken meer naar het aftappen van voldoende demiwater. Met 

behulp van de modulaire pad kan het gewenste volume worden ingesteld.

➞
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crobiologie. Het microbiologisch lab is alleen toe-
gankelijk via een sluis en met speciale kleding en 
andere schoenen, zodat er geen overdracht van 
eventueel schadelijke micro-organismen vanuit 
het lab naar de fabriek kan plaatsvinden.

Demiwater voor elk lab
Vanwege de strikte scheiding tussen chemie en 
microbiologie is besloten om het nieuwe lab uit 
te rusten met twee demiwatersystemen. Die 
van het oude lab is geplaatst bij chemie. Voor 
microbiologie is geïnvesteerd in een nieuw sys-
teem. Hiervoor is aan drie leveranciers gevraagd 
om een voorstel te maken. Op basis hiervan is 
de keuze gemaakt voor het Chorus-systeem van 
Elga, dat is geleverd door Veolia Water Tech-
nologies. William van Goor: “Veolia had niet 
alleen de beste propositie, maar we waren ook 
gecharmeerd van de eenvoudige bediening en 
het efficiënte onderhoud, alsmede de mooie 
afwerking waarbij weinig slangen zichtbaar zijn. 

Ook de modulariteit vonden wij een belangrijke 
reden om voor dit apparaat te kiezen. Hij is nu 
uitgerust voor het leveren van klasse 2 demiwa-
ter. In de toekomst willen we wellicht ook met 
PCR aan de slag. Hiervoor hebben we echter een 
hogere klasse demiwater nodig. Dit is eenvoudig 
met de Chorus te realiseren door een extra filter 
toe te voegen. Die modulariteit is trouwens al op 
een andere manier van pas gekomen. Aanvan-
kelijk hadden we gekozen voor de optie met een 
standaard aftapkraantje. Maar in de praktijk was 
dat niet ideaal. Laboranten moeten vaak 5 liter 
aftappen en daar blijf je meestal niet bij staan 
wachten. En dan kan het zomaar gebeuren dat je 
net te laat terugkomt en de tafel vol water staat. 
Met de pod, die we achteraf hebben bijbesteld, 
kan je de hoeveelheid afstellen. Dat is wel zo 
comfortabel en efficiënt!”

Nieuwe analyses
Een deel van de extra ruimte in het chemie-

gedeelte is gereserveerd voor 
referentie-analyses, die in de oude 
situatie werden uitbesteed. “Er 
was eenvoudigweg niet de ruimte 
voor om ze uit te voeren. Door deze 
methoden naar binnen te halen heb 
je sneller resultaat en bespaar je op 
kosten. En niet onbelangrijk: we 
hebben de kennis hiervoor in huis en 
hebben zo de gelegenheid om onze 
expertise verder uit te bouwen”, 
stelt William.
Een van de nieuw te implementeren 
methoden is de Kjeldahl eiwitanaly-
se, die wordt gebruikt als referentie 
voor de NIR- en FT-IR methodes. 
“Voor trainingssets voor NIR en FT-
IR heb je veel data nodig van exter-
ne labs. Met de referentiemethode 
kan je die methode gewoon in huis 
halen en zo onze snelle methodes 

Kwaliteitscontroleur Tim Wanders heeft in het chemielab van het nieuwe laboratorium veel 

meer ruimte dan in de oude situatie.

Ook in het nieuwe microbiologsiche lab is het een stuk prettiger werken voor micro-labo-

rant Nikki Zijnge.
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verbeteren. Met de drie zuurkasten bij chemie 
hebben we nu de gelegenheid om deze best wel 
gevaarlijke en niet al te schone methode, die we 
in de oude situatie nooit hadden kunnen imple-
menteren, zelf uit te voeren.”
Andere referentie-analyses die bij chemie op het 
wensenlijstje staan voor de nabije toekomst zijn 
vetbepaling volgens Röse-Gottlieb en vries-
puntbepaling van de melk en de room met een 
cryoscoop. Laatstgenoemde zal als eerste worden 
geïmplementeerd. “We hebben er bewust voor 
gekozen om niet alles tegelijk te veranderen. Het 
is toch altijd even wennen aan een nieuw lab; 
het duurt even voordat alles op zijn plek ligt. Net 
nadat we de verhuizing hadden afgerond, kwam 
de coronacrisis, die ook voor ons de nodige 
implicaties had. Zo waren vanaf half maart alleen 
de mensen die analyses uitvoeren op het lab 
aanwezig; de rest werkte vanuit huis. Ook nu 
nog wordt thuisgewerkt waar mogelijk, maar is 
er wel ruimte om weer extra dingen te doen, die 
niet direct samenhangen met de controle van 
de lopende productie, zoals het opzetten van de 
vriespuntanalyse”, vertelt Evelien.

Breed werkgebied
Van de zeventien medewerkers werken er vijf 
bij microbiologie, waaronder drie laboranten 
op het lab en op kantoor een specialist en een 
junior specialist. Bij chemie werken zes chemisch 
laboranten. Meer overkoepelende functies zijn 
naast hoofd QC en chemisch specialist die van 
‘lab centraal’ en van ‘kaascontrole (KC) centraal’. 
De functionaris ‘lab centraal’ is verantwoordelijk 
voor de rapportages die vanuit micro en chemie 
binnenkomen en naar klanten worden gestuurd. 
De ‘KC centraal’ houdt zich bezig met de afhan-
deling van het eindproduct: gaat de kaas goed 
de deur uit; is de storingstijd die er op zat goed 
beoordeeld; mag die weg of niet, of moet er nog 
meer onderzoek worden uitgezet?
Microbiologische controles vinden plaats vanaf 
de binnenkomst van de melk tot aan de eind-
producten, en alles wat daar tussen zit, inclusief 
zogenaamde schimmelrondes. De monstername 
voor de hygiënische controle van de productie-
installaties (waaronder luchtmonsters en swab’s) 
wordt gedaan door productiemedewerkers. 
Steekproefgewijs worden ook melkmonsters 
genomen. Omdat er op de melk standaard twee 
hittebehandelingen plaatsvinden, wordt het 

leeuwendeel van de monsters na pasteurisatie 
genomen. Ook op eindproducten vindt microbio-
logische controle plaats, onder andere op listeria. 
Dat is wettelijk verplicht en klanten willen dat 
ook in het analysecertificaat zien.

Bewerkelijk
Het werkgebied van chemie strekt zich nog een 
stukje verder uit. Zo wordt de melk van iedere 
tankwagen bij binnenkomst gecontroleerd op an-
tibiotica. Die klasse van stoffen mag er absoluut 
niet in zitten. Een dergelijke controle vindt ook 
plaats bij de landelijk georganiseerde screening 
van melk die bij de boerderijen wordt opgehaald, 
maar het duurt te lang voordat de uitslag daar-
van binnen is. “Voordat wij die uitslag hebben, 
hebben we de melk al in de fabriek zitten en dan 
is het te laat als het niet goed is”, licht William 
toe.
Het chemisch lab voert ook veel afvalwaterbepa-
lingen uit als CZV, fosfaat en pH. Er komt name-
lijk veel water vrij bij het maken van kaas; in het 
geval van DOC Kaas zo’n 2 tot 3 miljoen liter per 
dag. Als er in dat water, dat uit de melk komt, te 
veel eiwitten zitten heeft de afvalwaterzuivering 
een probleem. Je moet er dus voor zorgen om 
onder bepaalde grenswaardes te blijven.
Naast steekproefsgewijze controle van monsters 
uit de fabriek om te checken of de resultaten 

met die van de operators overeen 
komen, wordt ook de kwaliteit van 
de eindproducten steekproefsgewijs 
op 30 tot 40 kazen per dag bepaald 
op parameters als pH, vocht-, vet- 
en zoutgehalte. Dit gebeurt vooral 
aan de hand van NIR, op zich een su-
persnelle analysetechniek. Monster-
voorbewerking maakt deze analyses 
echter behoorlijk bewerkelijk. “De 
kaas zoals die uit de fabriek komt is 
nog geen homogeen product. Als die 
uit het pekelbad komt, zit al het zout 
aan de buitenkant. Voor een goed 
homogeen monster is het zaak een 
representatieve sector uit de kaas 
halen. Dat is ongeveer een kwart 
van de kaas. Die wordt vervolgens 
gemalen en daaruit stel je een 
representatief monster samen door 
verschillende deelmonsters samen te 
voegen”, aldus Evelien Vermue.

I N F O R M ATI E

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

DOC Kaas
www.dockaas.nl

Een van de laatste fasen in 

het productieproces is het 

plaatsen van de gevormde 

kaas in een pekelbad. De 

verblijftijd in het pekelbad 

is bepalend voor het zoutge-

halte van de kaas.
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The Cellbox shipper offers innovative 
technology for the transportation of live 
cell cultures, tissue and other cellbased 
samples. Temperature and CO2 can be 
adjusted to ensure optimum conditions. 
The Cellbox shipper provides cost 
efficiency whilst maintaining the viability 
of your cells. 

Providing a precisely controlled 
environment for sensitive cell cultures, 
each PHCbi incubator provides precise 
control of CO2 concentration and 
temperature, while remaining easy to 
operate and maintain. 

SHIPMENT  
GLOBALLY 

PRECISE &  
REGULATED 

ENVIRONMENT

When sample security and peace of 
mind are of paramount importance,  
put your trust in TwinGuard ultra low 
freezers. An optimal Dual Cooling  
System provides an unparalleled level 
of safety and added peace of mind 
through the use of two independent  
refrigeration systems. 

ULTIMATE SAMPLE  
PROTECTION

CULTURE SHIPMENT

CELLBOX – Live cell  
Shipping solutions 

TwinGuard  
Dual Cooling Freezers 

 

Integrated
shelves

www.phchd.com/eu/biomedical

STORAGE

Incusafe Cell  
Culture Incubators

Ensure your cells are in the right  
place at the right time:  

in culture, in shipment or in storage. 
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Hergebruik vloeibare stikstof apparatuur
Cryo Solutions draagt bij aan de kringloopeconomie door biologi-
sche opslagvaten te reviseren en ze zo een tweede leven te geven 
(‘cradle to cradle’). Er zijn verschillende opties voor het reviseren/
upgraden van biologische opslagvaten, waarbij het niet nodig is 
om een compleet vat te vervangen:
• De besturing vervangen door de moderne CryoFill controller 

met opties zoals ‘realtime remote read out’ van alle relevante 
gegevens. Het biologisch opslagvat is dan technisch hoogstaand 
uitgevoerd en in vele gevallen zelfs innovatiever dan wat er van-
daag de dag vanaf de fabriek door de producent geleverd wordt.

• Het vat reviseren naar een nieuw-
staat, waarbij bijvoorbeeld al het 
plaatwerk opnieuw wordt geverfd 
en de cabinetop en/of het deksel 
wordt vervangen. Her-vacumeren 
kan ook maar is in de meeste 
gevallen niet nodig.

• Het interne opbergsysteem van 
het vat upgraden naar een ‘droge’ 
opslagmethodiek waarbij er een 
roestvaststalen, vloeistofdicht 
frame in het vat wordt geplaatst. 
Na deze revisie voldoet het vat 

ook op dat gebied aan de laatste 
veiligheids- en kwaliteitseisen.

Cryo Solutions heeft veel expertise 
opgebouwd in het ombouwen van 
bestaande vaten naar de nieuwe 
moderne CryoFill vulautomaat. Op 
deze wijze zijn inmiddels containers 
van de merken Taylor Wharton, MVE, 
Air Liquide, CBS, Cryo Anlagenbau 
en CryoTherm-Messer aangepast en 
geïnstalleerd. Hierbij worden ook 
alle kleppen, veiligheden en sensoren 
vervangen. Dit alles onder volledige garantie.
Bij het ombouwen naar de CryoFill vulautomaat kan je er ook voor 
kiezen om relevante data, zoals stikstofniveau, temperatuur, dek-
sel- en vultijdalarm, realtime op afstand uit te lezen. Dit is vooral 
handig bij alarmen buiten kantooruren en/of op zon- en feestda-
gen.

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

www.cryo-products.com

info@cryosolutions.nl

Positive displacement 
pipet
De ergonomisch ontworpen Microman E positive 
displacement pipet biedt in combinatie met capillaire 
zuigerpunten de hoogste precisie bij het pipetteren van 
viskeuze, stroperige vloeistoffen zoals oliën, bloed en 
glycerol. De pipet is er in zes modellen, met een volume-
bereik van 1 tot 1000 µl.
De positieve-verplaatsingstechnologie is ideaal bij het 
omgaan met besmettelijke oplossingen en radiolabel-
componenten. Omdat de wegwerpzuiger direct contact 
maakt met het monster, zijn de gebruiker en de pipet 
beschermd. Binnen de moleculaire biologie en forensi-
sche wetenschappen kan elk spoor van een eerder mon-
ster leiden tot foutieve resultaten en de disposable CP 
tips bieden absolute 
bescherming tegen 
kruisbesmetting.

Gilson International
www.gilson.com

sales-nl@gilson.com

Cryogeen malen
De messenmolen Grindomix GM 200 van Retsch is reeds lang de wereld-
wijde laboratoriumstandaard als het gaat om perfecte homogenisatie van 
voedsel en diervoeder. Deze molen geeft uitstekende resultaten, zelfs voor 
monsters met een hoog olie-, vet- of watergehalte. Dankzij een nieuw 
assortiment toebehoren kan de molen nu worden gebruikt voor cryogeen 
malen met droogijs.
De Cryokit GM 200 bestaat 
uit drie componenten, die 
ook los verkrijgbaar zijn:
• Speciaal cryodeksel met 

opening om CO2 te laten 
ontsnappen tijdens het 
malen met droogijs.

• Roestvrijstalen maalcontainer met schotten voor een betere menging van 
monsters.

• Volledig metalen mes met vier lemmeten , wat bijzonder effi ciënt is voor 
het snijden van harde monstermaterialen.

Meer informatie over de Grindomix GM 200 op www.retsch.nl/GM200.

Verder Scientific Benelux
www.verder-scientifi c.com

info@verder-scientifi c.nl
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Op 10 september 2020 promoveerde 
Joep Beumer op bij het Hubrecht 
Institute uitgevoerd onderzoek 
aan darmcellen. Hij richtte zich met 
behulp van organoïden aanvankelijk op 
vrij fundamentele vragen als hoe stam-

cellen beslissen welk celtype ze worden. 
Diezelfde organoïden bleken ook een 
geweldig efficiënte tool voor meer toe-
gepast onderzoek, waarmee hij snel kon 
inspringen op actuele ontwikkelingen 
rond onder andere covid-19.

Joep Beumer heeft tijdens zijn promotie-onderzoek aan het Hubrecht Institute duizenden darmorganoïden gemaakt. Hiervoor maakte hij gebruik van suspensieplaten van Greiner Bio-

One, waarbij door de specifieke oppervlaktespanning de druppels matrigel of BME, waaruit de organoïde groeit, mooi hoog blijven.
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Inzet van organoïden maakt 
onderzoek stuk efficiënter

E
igenlijk zou Joep Beumer in april promo-
veren, maar covid-19 gooide roet in het 
eten. De optie om zijn proefschrift online 
te verdedigen heeft hij niet gelicht. “Bij 

zo’n feestelijke gebeurtenis wil je promoveren 
met alles erop en eraan, dus ook de zitting in het 
academiegebouw”, stelt hij. Frappant detail is 
dat hij dankzij covid-19 nog een aantal baan-
brekende experimenten op zijn palmares heeft 
kunnen bijschrijven. Die zal je echter niet in zijn 
boekje aantreffen, want dat had hij net voor het 
uitbreken van de coronacrisis al bij de promo-
tiecommissie ingeleverd. Gelukkig is er nog de 
publicatie in Science…

Zeldzame darmcellen
Insteek van het promotie-onderzoek van Joep 
was om uit te zoeken hoe in de darmen stam-
cellen beslissen welk celtype ze worden; welke 
signalen daar een rol bij spelen. Dat is gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. “Net als de meeste 
andere organen bestaan de darmen uit heel veel 
verschillende celtypes, waarvan sommige maar 
weinig voorkomen. Dat geldt zeker voor de hor-
moonproducerende cellen, die slechts 0,5 tot 1 
procent van de celpopulatie in het darmepitheel 
uitmaken. Extra complexiteit is dat er zeker zes 
verschillende subtypen zijn, die meer dan twintig 
verschillende hormonen maken.”
Vanwege die complexiteit was er feitelijk nog 
geen goed model voor die cellen in het qua aantal 
cellen grootste hormoonproducerende orgaan, 
en hebben ze ook nog niet de aandacht gekregen 
die ze vanuit hun functionaliteit verdienen. De 
cellen ‘zien’ als eerste je eten en reageren nog 
voordat het eten in de darm is opgenomen erop 

door het afgeven van hormonen. Dat levert al-
lerlei signalen op, die het lichaam voorbereiden 
op de effecten van eten. Zo krijgen je hersenen 
gemeld dat je hebt gegeten en het gevoel van 
honger een pitje lager kan worden gezet. Of dat 
de alvleesklier meer insuline kan afgeven, zodat 
de bloedsuikerspiegel omlaag kan. In die zin zijn 
het ook hele interessante cellen voor therapieën 
voor de behandeling van metabole ziektes als 
diabetes en leververvetting. “Als je die cellen 
kunt manipuleren, kan je je hersenen voor de 
gek houden door ze wijs te maken dat je al hebt 
gegeten of door je alvleesklier aan te moedigen 
om insuline af te geven terwijl er helemaal geen 
suiker aankomt”, licht Joep toe.

Organoïden
In eerste instantie is in muismodellen onder-
zocht hoe de hormoonproducerende cellen on-
der normale omstandigheden worden gemaakt 
en zijn een aantal signalen ontdekt aan de hand 
waarvan die cellen beslissen welk hormoon ze 
gaan maken. Daarna is met behulp van orga-
noïden de stap gemaakt naar humane cellen. 
Joep Beumer: “De hormonen van muis en mens 
zijn alleen al door de grote verschillen in dieet 
lastig vergelijkbaar. Bepaalde hormonen worden 
wel in de mensendarm gemaakt en niet in de 
muizendarm. De muis is dus geen goed model, 
waarmee je in een later onderzoeksstadium ook 
conclusies ten aanzien van humane therapieën 
hard kunt maken. Voor humane hormoonprodu-
cerende cellen was echter nog geen model. Om 
met de diversiteit van de darm, die zich onder 
andere uit in verschillen in geproduceerde hor-
monen, rekening te houden heb ik organoïden ➞

uit verschillende delen van de darm 
gemaakt. De organoïden lijken op 
het stukje darm waar ze uit komen. 
Dat betekent ook dat de gepro-
duceerde hormooncellen lijken op 
die uit het gebied waar ze vandaan 
komen.”
Onderzoekers bij het Hubrecht 
Institute kweken zelf de organo-
iden die ze voor hun onderzoek 
nodig hebben. “Het is best wel een 
uitdaging om dit praktische werk in 
al zijn finesses te beheersen. In ons 
lab pak je dat vrij snel op, omdat er 
zoveel experts bij elkaar zitten. Niet 
in de laatste plaats de analisten, die 
heel belangrijk zijn voor het opti-
maliseren van de kweekcondities, 
het maken van goede media. Wat 
dat betreft is er hier een perfecte 
infrastructuur waarbinnen wij kun-
nen werken.”

Hogere druppels
Met meer dan tien jaar voorop 
lopen in de ontwikkeling van orga-
noïdetechnologie zijn de kweekpro-
cessen in Utrecht tot in het kleinste 
detail geoptimaliseerd, zodat onder-
zoekers qua methodiek en gebruikte 
materialen in een gespreid bedje ko-
men. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
cell suspension platen, waarvan Joep 
er tijdens zijn promotie-onderzoek 
ettelijke duizenden –er passen er 50 
in een incubator– heeft gebruikt. 
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“De suspensieplaten van Greiner Bio-One werken 
voor ons heel fijn. Ze hebben een wat lagere 
oppervlaktespanning dan platen van andere leve-
ranciers. Hierdoor kunnen de druppels matrigel 
of BME, waaruit de organoïde groeit, een ‘dome’ 
vormen; het blijven mooie hoge druppels. Op de 
meeste standaard platen spreiden die druppels 
heel erg uit. Ze kunnen dan zo plat worden dat 
de organoïden niet meer in 3D kunnen groeien”, 
legt hij uit.

Het betere kleurwerk
De echte praktische uitdaging zat hem in de ver-
dere karakterisering van de celconstructen: hoe 
weet je welke hormooncellen welke hormonen 
produceren? Dat is gelukt met behulp van een 
relatief nieuw genetisch trucje waardoor je alle 
hormonen een aparte kleur kunt geven. Hierdoor 
kan je hormooncellen die specifieke hormonen 
maken uit je organoïde vissen, wat voor veel 
analyses wenselijk is. Immers, als je wilt achter-
halen wat de cellen precies maken, moet je ze 
isoleren. Daarvoor zijn die kleuren een uitstekend 
hulpmiddel.
De gebruikte techniek is CRISPR-HOT, die bij 
het Hubrecht is ontwikkeld voor organoïden. 
Deze niet-homologe variant van de welbekende 
CRISPR-knip- en reparatietechniek blijkt veel 
beter te werken bij stamcellen van volwassen 
organen zoals in organoïden. Het verschil tussen 
deze technieken, legt Joep uit, zit hem in de ma-
nier van repareren. “Bij beide technieken wordt 

een knip gemaakt in een gen waar je bijvoorbeeld 
een kleurtje wilt introduceren. Bij CRISPR –in de 
zogenaamde homologe variant– biedt je de cel 
een template aan met de gewenste code, die de 
cel gebruikt om DNA aan te maken om het defect 
te repareren. Bij CRISPR-HOT bied je een stukje 
DNA aan, dat de cel direct tussen de knip zet. Het 
verschil met de eerste techniek is dat datgene 
wat je aanbiedt aan erfelijke code totaal niet 
hoeft te lijken op de omgeving rond waar je de 
knip maakt, zodat je heel effectief nieuwe eigen-
schappen als een kleurtje kunt introduceren.”
Met behulp van die kleuringen is een diepe 
analyse uitgevoerd op de cellen. Welke hormonen 
maken ze? Wat voor receptoreiwitten zitten er 
op die cel? Er zijn verschillende nieuwe recep-
toren ontdekt, waarvan de aanwezigheid ook is 
bevestigd in de humane darm, en van sommigen 
is aangetoond dat ze de afgifte van het hormoon 
kunnen reguleren.

Perspectief
De resultaten van het PhD-onderzoek van Joep 
bieden perspectief naar verder onderzoek om 
de werking van potentiële medicijnen te testen. 
Daarbij kan optimaal worden geprofiteerd van 
de kracht van organoïden als humaan model. 
“Je hebt in een organoïde cellen die heel veel 
lijken op de echte humane cellen in een menselijk 
lichaam. Alles wat we tot nu toe met humane or-
ganoïden hebben gevonden blijkt ook te kloppen 
met wat er in het menselijk lichaam gebeurt, juist 

omdat ze zoveel overeenkomsten 
hebben met die echte cellen. In het 
lab hebben we al screenings uitge-
voerd met 100 verschillende stof-
fen; in gespecialiseerde screening-
faciliteiten kan je dat doortrekken 
naar 10.000-en of meer. Dat geldt 
ook voor de hormoonproducerende 
cellen. Op al die kleurtjes kunnen 
we moleculen testen; kijken of een 
hormoon meer of minder wordt 
gemaakt. Het mooie is dat we ook 
al organoïden hebben gemaakt met 
vier verschillende hormonen met 
vier verschillende kleuren. Daarop 
kan je die screening nog effectiever 
doen, interacties in kaart brengen 
en sla je meerdere vliegen in één 
klap”, vertelt Joep enthousiast. Om 
in één adem door te vertellen dat er 
ook al ideeën liggen om een eigen 
bedrijf te starten voor het ontdek-
ken van medicijnen met behulp van 
organoïden. Hoe, wie, wat & wan-
neer is nog even afwachten.

Covid-19
Een kandidaat voor medicijnonder-
zoek zou het coronavirus kunnen 
zijn, waarbij je –met inachtneming 
van het biosafety level 3 bescher-
mingsniveau– organoïde en een 
coronavirus bij elkaar kunt gooien 
en daarop een screen kunt doen 
met verschillende therapieën die 
mogelijk dat virus kunnen remmen 
in de organoïden.
Die gedachte leefde direct bij de 
opkomst van het coronavirus ook 
op het Hubrecht Institute, al is in 
eerste instantie onderzoek gedaan 
met darmorganoïden en niet met 
longorganoïden, wat op basis van 
het ziektebeeld veel meer voor de 
hand lag. Dit heeft alles te maken 
met de vorderingen van het onder-
zoek van Joep op het gebied van 
die darmorganoïden. “In de eerste 
plaats groeien longen nog niet zo 
robuust als darmen, en zijn ze ook 
nog eens een stuk lastiger genetisch 

Langzamerhand begint het weer wat drukker te worden in de laboratoria van het Hubrecht Institute. Om aan de 1,5 meter 

afstand te voldoen wordt in een ochtend- en middagshift gewerkt; mensen die geen experimenten uitvoeren worden geacht 

thuis te werken.
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te manipuleren. Bovendien kwamen al in maart 
de eerste indicaties dat ook de darm geïnfecteerd 
kon raken met covid-19. En dat gebeurde bij best 
veel mensen, zeker ook kinderen, die diarree en 
andere darmklachten hadden. Mede omdat zo’n 
beetje de hele wetenschappelijke wereld zich 
richtte op de longen, is het dan extra interessant 
om te achterhalen of we darmorganoïden kunnen 
gebruiken als model voor het geïnfecteerd kun-
nen raken. Er was namelijk nog geen hard bewijs 
dat de darm ook daadwerkelijk geïnfecteerd kon 
raken.”

Supersnel
Joep Beumer (en nog een groot aantal onder-
zoekers waarmee hij tijdens zijn PhD-periode in 
wisselende samenstelling samenwerkte) toonde 
aan dat darmcellen kunnen worden geïnfecteerd. 
Het bleek dat de reactie van de darmcellen op 
het virus helemaal niet zoveel anders was als die 
van de longcellen. Zowel long als darm heb-
ben een bekleding die in contact staat met de 
buitenwereld. Natuurlijk zijn die bekledingen 
sterk verschillend, maar hun reactie op het virus 
is ongeveer gelijk.
Bijna net zo spectaculair als de resultaten was 
de snelheid waarmee het onderzoek is uitge-
voerd: tussen idee en publicatie zaten slechts 
twee maanden. Daar zijn volgens Joep verschil-
lende redenen voor aan te geven: “Allereerst 
heeft Hans (Clevers, red.) flink zijn schouders er 
onder gezet en er voor gezorgd dat de door de 
coronamaatregelen toch al behoorlijk lege labs 
volledig ter beschikking stonden voor dit onder-
zoek. Daarbij hebben we die darmorganoïden zo 
goed in de vingers dat het praktisch gezien een 
relatief simpel verhaal was. En we hadden ook 
wel geluk dat alles in één keer goed ging, al moet 
ik dat deels relativeren doordat we onze kansen 
ook goed gespreid hadden door veel verschil-
lende condities mee te nemen, verschillende 
patiëntenlijnen en verschillende organoïden te 
gebruiken. En we konden ook profiteren van het 
unieke gegeven dat papers over corona, zeker in 
die eerste maanden, efficiënter werden gerevie-
wed. Normaal duurt het wel een maand voordat 
de referenten naar je artikel hebben gekeken; 
in die tijd zorgde Science er voor dat je binnen 
een week feedback had. Ook referenten waren 
wat minder pietepeuterig en focusten meer op 
de brede boodschap en belang van het verhaal 

dan op de kleinste details. In de balans van wat 
belangrijk is, bleek tijd ook een bepalende factor. 
Dat is toch wel heel bijzonder.”

Long volgt darm
Omdat de darmkweken zo goed gekarakteriseerd 
zijn en relatief eenvoudig genetisch kunnen 
worden gemanipuleerd, zal vervolgonderzoek 
ook in eerste instantie aan de darm plaatsvinden, 
dat dan later in de long kan worden bevestigd. 
Grootschalige screening-experimenten met 
het virus zelf (darmorganoïden kweken, virus 
erbij gooien en daar dan moleculen op screenen 
die dat virus zouden kunnen remmen) vormen 
vanwege uitgebreide veiligheidseisen en de 
uitdagingen met betrekking tot kwantificering 
misschien niet de meest voor de hand liggende 
benadering. Alternatief is uit te gaan van de 
receptoreiwitten die belangrijk zijn voor het virus 
om het darmepitheel binnen te komen; waar ze 
aan binden. “Als die eiwitten er niet zijn of zijn 
afgeschermd, dan is de infectie minder efficiënt. 
In de darmcellen kunnen we deze eiwitten een 

kleur geven en dan kunnen we daar, 
zonder dat het virus erbij hoeft te 
zijn, moleculen bijgooien die zorgen 
dat er meer of minder van dat eiwit 
wordt gemaakt. Bij minder zou dat 
een interessant molecuul kunnen 
zijn om te testen als therapeuticum. 
Dan kan je wel een testbatterij van 
10.000 moleculen opzetten. En het 
werkt, want op veel kleinere schaal 
hebben we al enige kandidaten 
gevonden. Die gaan we nu testen of 
ze daadwerkelijk het virus kunnen 
remmen. We zullen dus nog heel 
wat suspensieplaten van Greiner 
Bio-One gebruiken!”

I N F O R M ATI E

Greiner Bio-One
www.gbo.com

Hubrecht Institute
www.hubrecht.eu

Een humane organoïde uit de darm met de celkernen in groen. Drie hormonen (gastrine, motiline en somatostatine) zijn 

zichtbaar gemaakt in verschillende kleuren.
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Biodiversiteit van schimmelrijk 
opgeslagen voor de eeuwigheid

Met meer dan 100.000 levende schimmels, gisten en bacteriën heeft 
het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht de grootse 
publieke collectie ter wereld op dit gebied. Vanuit de collectie aan 
schimmels, die jaarlijks met enkele duizenden nieuwe stammen groeit, wor-
den in datzelfde tijdsbestek gemiddeld om en nabij de 5.000 schimmelcultu-
res naar onderzoekers over de hele wereld verzonden. Hiervoor is een ver-
regaand gedigitaliseerd logistiek systeem ontwikkeld met als meest kritische 
stappen het invriezen en ontdooien van deze micro-organismen.

E
chte hardlopers zijn er niet tussen de 
22.000 soorten en 7.000 genera van 
schimmels die deel uitmaken van de 
publieke collectie van het Westerdijk 

Fungal Biodiversity  Institute. Volgens Gerard 
Verkleij, curator van de schimmelcollectie van 
dit KNAW-instituut, zit dan ook een deel van de 
aantrekkingskracht van de collectie in de breedte 
en compleetheid. “We ontvangen veel aanvra-
gen van klanten die werken op het gebied van 
biodiversiteit, en dus vaak een brede selectie 
maken uit onze collectie. Verder brengt ook de 
diversiteit van het onderzoek aan schimmels met 
zich mee dat de schimmels bij wijze van spreken 
uit alle hoeken en gaten van de collectie te voor-
schijn worden gehaald. Om van die diversiteit 
een goede indruk te krijgen hoef je alleen maar 
te kijken naar de thema’s waar de onderzoeks-
groepen binnen ons instituut zich mee bezighou-
den. Dat gaat van allerhande medische onder-
werpen en plantgezondheid tot aan industriële 

processen zoals biodegradatie met behulp van 
schimmels. Een ander speerpunt, waar ook vanuit 
het bedrijfsleven steeds meer belangstelling 
voor is, is het vinden van toepassingen voor de 
bio-actieve stoffen die de schimmels produceren. 
Dat kan zowel op basis van wat ze uitscheiden in 
reincultures als op basis van hun genomen, het 
DNA dus. Ook vinden veel van onze schimmels 
aftrek voor voedselonderzoek, waar ze in allerlei 
aspecten een belangrijke rol spelen, zoals voed-
selproductie, verbetering van smaakeigenschap-
pen, maar ook voedselbederf. Een ander thema 
waar steeds meer belangstelling voor komt is 
indoor mycology: schimmels die in het binnen-
milieu voorkomen en daar tot allerlei problemen 
kunnen leiden.”

Biodiversiteit in kaart brengen
Waar pas de laatste jaren het grote publiek 
enigszins doordrongen lijkt te raken van het 
belang van biodiversiteit, was het in 1904 opge-

richte ‘Centraal Bureau voor Schim-
melcultures’ zijn tijd ver vooruit met 
de missie om de biodiversiteit van 
het schimmelrijk in kaart te brengen 
door het preserveren en bewaren 
van levende culturen van schimmels. 
Gestart met 60 cultures van, deels 
pathogene, stammen van suikerriet-
plantages uit Azië, is de collectie in 
ruim honderd jaar enorm uitgebreid. 
Dat is deels door toedoen van eigen 
onderzoekers die bijvoorbeeld uit 
grondmonsters schimmels isoleren 
en aan de hand van DNA-karak-
terisering bepalen of het gaat om 
een onbekende, nog niet beschre-
ven soort. Deze stam wordt dan 
beschreven en aangewezen als type 
stam, hèt referentiemateriaal voor 
die nieuwe soort. De soort wordt 
vervolgens gepubliceerd en de stam 
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wordt in de collectie gedeponeerd. 
Daarnaast sturen onderzoekers 
van over de hele wereld, die zich 
bezighouden met het isoleren en ka-
rakteriseren van schimmels, nieuw 
ontdekte soorten op naar Utrecht. 
Die hebben vaak niet zelf de kennis 
en faciliteiten om culturen langdurig 
te bewaren.

Langdurige opslag
In de begintijd was de opslag 
gebaseerd op de klassieke methode 
van het in leven houden van een 
schimmel op een kunstmatige voe-
dingsbodem. Zolang de schimmel 
voldoende te eten heeft, gaat dat 
goed. En door hem koud op te slaan, 
eet hij minder. Maar op een zeker 
moment zal zo’n organisme, omdat 
het metabolisme niet helemaal naar 

nul gaat, versterven. Om dat te voorkomen moet 
je bij tijd en wijle de schimmel overenten op een 
verse bodem. Dat arbeidsintensieve proces was 
met een paar duizend schimmels misschien nog 
wel te doen, maar daar hoef je met de inmiddels 
tienduizenden schimmels niet aan te beginnen.
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd 
daarnaast begonnen met vriesdrogen, een 
methode die nog steeds wordt toegepast. “Om 
tijdens het invriezen vorming van interne ijs-
kristallen te vermijden en daarna tijdens het het 
droogproces de celcomponenten stabiel te hou-
den, worden stoffen toegevoegd, de  cryopro-
tectanten. Hiervoor gebruiken we een oplossing 
van magere melkpoeder in steriel water, waar 
we soms bepaalde suikers aan toevoegen. Na 
invriezen van de sporen van een schimmel in die 
vloeistof vriesdrogen we de oplossing onder va-
cuüm bij lage temperaturen. Het gesublimeerde 
product is nog wel levensvatbaar omdat de cel-
structuren op een zodanige wijze zijn gedroogd 

en worden beschermd door de protectanten, dat 
ze niet beschadigd zijn. De materialen, die zijn 
ondergebracht in vacuüm getrokken glasampul-
len, kunnen zo jarenlang worden bewaard bij een 
temperatuur van 6 à 7 °C.

Cryopreservatie
Ook bij de nu meest toegepaste methode, het 
in vloeibare stikstof brengen en bewaren, is het 
zaak om te voorkomen dat er bij het invriezen 
ijskristallen in de cellen ontstaan. Hiervoor 
wordt een 10% glycerol oplossing gebruikt. In de 
praktijk zijn opslagtemperaturen van om en nabij 
de -185 °C haalbaar. “Het mag niet uitmaken of 
je de schimmels na 10, 20 of 50 jaar opslag ont-
dooit; ze moeten dan nog steeds levensvatbaar 
zijn. Op basis van onze ervaringen durf ik ook wel 
te stellen dat dit ook na 100 jaar nog het geval 
zal zijn, mits je de bewaaromstandigheden goed 
houdt”, aldus Gerard.
De -185 °C is een realistische temperatuur, mits 

De cryo-installatie met dertien stikstofvaten van de collectie van schimmelcultures wordt onderhouden door Cryo Solutions. In dat kader zijn het afgelopen jaar twee vaten gereviseerd, 

waarbij ze zijn uitgerust met een CryoFill vulautomaat.
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het vat goed vol zit en het opslagsysteem zelf 
tenminste van aluminium is. “Sla je op in karton-
nen dozen dan zijn er gebieden waar de tempera-
tuur hoger wordt. Dat gaat niet goed, zeker als 
het vat niet vol zit”, zegt Gerard. “Bedenk daarbij 
dat we de maximaal 13.000 rietjes met stammen 
die we in een Taylor Wharton 24 K vat kunnen 
huizen, niet in de vloeibare stikstof zelf (dat is 
circa -196 °C), maar in de dampfase opslaan. 
Daarvoor zijn de vaten ingericht voor een dyna-
mische gasfase. Deze vaten hebben een vacuüm 
buitenmantel voor de isolatie. In het binnenwerk 
zit een ruimte waarin de vloeibare stikstof zit. 
In die ruimte staat een metalen bak, waarin we 
de monsters opslaan in een ijzeren frame. In het 
frame passen 17 torens waarin we lades met 
rietjes kunnen schuiven. De vloeibare stikstof 
komt door deze constructie niet in contact met 
het materiaal. Omdat het vat zo is ingericht dat 
de ruimte voor de vloeibare stikstof net hoger is 
dan de bak waarin het materiaal zit, valt de damp 
die naar boven komt over de rand in de bak met 
het frame met de materialen. Daar vindt continu 
menging plaats. In het frame zit alleen bevroren 
materiaal. Als die helemaal vol zit heb je een 
dusdanig dynamische gasfase in je opslagsysteem 

dat de temperatuur in het hele opslaggedeelte, 
van de bodem tot net onder het deksel, nage-
noeg gelijk is. Dat is cruciaal.”

Continue monitoring
Voor een betrouwbare cryogene opslag in de mo-
menteel dertien vaten is het cruciaal dat ieder vat 
voortdurend wordt gemonitord op stikstofniveau 
en temperatuur. Hiervoor zijn de vaten uitgerust 
met niveausensoren op meerdere hoogtes en ook 
PT100-sensoren voor de temperatuurmeting. 
Bij een bepaalde hoogte van het stikstofniveau 
gaat er een signaal naar het vulsysteem, waarna 
vanuit de met de buren van het Hubrecht Insti-
tute gedeelde 18.000 liter bulktank de stikstof 
via een vacuüm leidingsysteem per drie vaten 
tegelijk automatisch wordt bijgevuld, in de regel 
een procedure die voor ieder vat één keer per dag 
(meestal in de nacht) plaatsvindt.
Twee van de oudste vaten zijn het afgelopen 
jaar door Cryo Solutions gereviseerd. Hierbij zijn 
ze ook uitgerust met het automatisch vulsys-
teem CryoFill, dat er voor zorgt dat de vaten 
op tijd worden voorzien van vloeibare stikstof. 
“Op termijn zullen andere vaten ook wel een 
keer hiervoor in aanmerking komen, maar dat 

is afhankelijk van de staat van 
onderhoud en die is op zich prima, 
niet in de laatste plaats vanwege 
het contract dat we –ook in het licht 
van de ISO9001-certificering van 
het hele collectiegebeuren– met 
Cryo Solutions hebben afgesloten 
voor preventief onderhoud. Hierbij 
kalibreren ze de temperatuurmeters, 
kijken naar de functionaliteit, be-
oordelen de kwaliteit van sluitingen, 
enzovoorts. Bij de twee vaten die 
aan revisie toe waren is onder-
meer de mantel aan de buitenkant 
opnieuw gespoten en is een nieuw 
deksel aangebracht, waarin ook de 
CryoFill met een modern display is 
verwerkt. Het binnenwerk was nog 
relatief goed; daar kregen we zelfs 
complimenten over. Dat heeft te 
maken met het tijdig weghalen van 
ijs. Er vriest namelijk heel veel aan, 
en als je dat niet weghaalt heb je 
kans dat je intern schade krijgt aan 
je ringen, en ook aan je sensoren. 
Het interne vulsysteem was echter 

Gerard Verkleij, curator van de schimmelcollectie van het Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute, is sinds 2019 ook voorzitter van de ECCO, de Euro-

pean Culture Collections’ Organisation’.

De dynamische gasfase in het opslagsysteem maakt dat de temperatuur in het hele opslaggedeelte, van de 

bodem tot net onder het deksel, nagenoeg gelijk is (foto: Thijs Rooimans Fotografie).
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aan zijn eind. Dat is compleet met het sensorsys-
teem vervangen. De vaten zien er nu weer top uit 
en ze werken zeer betrouwbaar.”

Veiligheid voor alles
De vaten zijn ook voorzien van automatische 
alarmering voor een te laag stikstofniveau of een 
te hoge temperatuur, die is gekoppeld aan het 
gebouwbeheersysteem (GBS), dat op zijn beurt 
weer een SMS kan sturen richting de dienstdoen-
de medewerker van de technische dienst. In de 
alarmen zit enige vertraging, omdat het wel eens 
voorkomt dat een vat een melding geeft, terwijl 
het probleem daarna snel vanzelf is opgelost. Als 
de vertragingsperiode voorbij is, en het probleem 
heeft zich nog niet opgelost, dan wordt het alarm 
wel doorgemeld, waarna het eventueel ook bij 
een medewerker van de collectie komt. “Nie-
mand mag aan de materialen komen, behalve 
de verantwoordelijke mensen. Als een vat open 
moet, dan moet er iemand van onze afdeling bij 
zijn”, zegt Gerard stellig.
Ook de ruimte zelf wordt beveiligd, middels een 
aantal zuurstofsensoren die op 1 meter hoogte 
hangen. Als het zuurstofniveau op 18,2 % komt, 
produceert het systeem enorm veel geluid in 

de ruimte en gaat er een zwaailicht branden, 
zodat personen ter plekke direct weten dat ze de 
ruimte moeten verlaten. In dit geval is er direct 
een doormelding naar het GBS. Bovendien gaat 
er automatisch een ventilatiesysteem werken, 
waarbij in de opslagruimte van bovenaf door 
roosters verse lucht met zuurstof wordt binnen-
geblazen en via roosters in de vloer de zwaardere 
stikstof wordt afgevoerd. Als extra veiligheids-
maatregel draagt het personeel zelf ook een 
zuurstofsensor bij zich, zodat ze te allen tijde 
ook hun persoonlijke veiligheid kunnen checken. 

“Dat lijkt een beetje dubbelop, maar 
liever teveel veiligheidsmaatregelen 
dan te weinig: veiligheid gaat voor 
alles!”

I N F O R M ATI E

Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl

Westerdijk Institute
www.wi.knaw.nl

Het Amazon van de schimmels

In de begintijd van Amazon werd het internetbedrijf geroemd om zijn 
‘long tail’. Ze verkochten van boeken en CD’s niet alleen de bestsellers, 
maar konden ook de meest obscure titels pijlsnel leveren, niet in de laat-
ste plaats door de uitgekiende digitalisering van het voorraadbeheer. Bij 
de schimmelcollectie gaat het er feitelijk niet veel anders aan toe. Alle 
informatie over stammen in de collectie is digitaal beschikbaar in da-
tabases en de openbare informatie is toegankelijk via een website. Om 
snel materiaal uit te kunnen leveren wordt er naar gestreefd om van 
iedere stam acht items op voorraad te hebben, bij voorkeur zowel in de 
gevriesdroogde vorm als in de stikstofvaten. Bij bestelling neemt een me-
dewerker een of meer items uit de database-voorraad en zorgt dat die in-
formatie in de vorm van ‘pick-list’ naar de analist gaat. Die haalt de items 
op uit de fysieke opslag en maakt ze klaar voor verzending.
Op dat moment houdt de vergelijking met Amazon wel een beetje op, 
vooral bij de schimmels uit de cryopreservatie, waarbij het organisme 
voor verzending eerst wordt geactiveerd om de levensvatbaarheid, kwali-
teit en identiteit te beoordelen. Het ontdooien luistert daarbij vrij nauw. 
Als je langzaam opwarmt heb je de kans dat een deel eerst in watervorm 
komt, en daarna toch weer bevriest. Door dit proces in handwarm water 

uit te voeren gaat dat wel goed. Eenmaal ontdooid wordt de inhoud van 
een rietje onder steriele condities op een voedingsbodem gebracht, waar 
na een paar dagen groeien in een entkast bij goed resultaat de schimmels 
worden overgeënt in buizen, die uiteindelijk worden verstuurd.

foto: Thijs Rooimans Fotografi e

Op de laatste bijeenkomst 

van de ECCO, de European 

Culture Collections Organi-

sation’, in Turijn vond voor 

het eerst een fotowedstrijd 

plaats, die met deze foto 

van Penicillium chrysoge-

num werd gewonnen door 

Jan Dijksterhuis en Wim van 

Egmond van het Westerdijk 

Institute (foto: Jan Dijkster-

huis, Westerdijk Institute).
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Waterzuiveringssysteem
Het unieke ontwerp van de Purelab Quest levert alle drie soorten laborato-
riumwater (ultrazuiver 18,2 MΩ-cm, puur Type II en algemeen laboratori-
umtype Type III) rechtstreeks vanaf een leidingwatertoevoer. Vanuit slechts 
één unit produceert dit systeem water voor toepassingen van HPLC en PCR 
tot bufferbereiding en wassen van glaswerk.
Kenmerken:
• Waterzuiverheid wordt gemeten met meerdere kwaliteitssensoren en 

duidelijk weergegeven op het systeem.
• Met een debiet van 1,2 l/min worden onderbrekingen tot een minimum 

beperkt. Volumetrische dosering betekent dat onderzoekers kunnen 
multitasken, wat tijd en geld bespaart.

• De Purelab Quest is getest door middel van 150.000 uitgiftecycli, wat 
overeenkomt met meer dan 20 jaar laboratoriumgebruik.

• Een intuïtief ontwerp dat eenvoudig te bedienen en te onderhouden is, 
met eenvoudig te vervangen verbruiksartikelen, periodieke recirculatie 
en een voorgeprogrammeerd ontsmettingsproces.

• Een compact systeem van slechts 232 mm breed en 510 mm hoog, dat 
aan de muur kan worden gemonteerd.

• Ontworpen met het oog op duurzaamheid, is de Purelab Quest gemaakt 
van meer dan 85% (exclusief materialen die in contact komen met het 
zuiveringsproces) teruggewonnen materialen en maakt gebruik van 
duurzame verbruiksartikelen.

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl

info.nl@veolia.com

Transport van levend 
celmateriaal
De Cellbox biedt innovatieve technologie voor een 
optimaal transport van levende celculturen, weefsel 
en andere op celmateriaal gebaseerde monsters.
Cellbox in één oogopslag:
• Gereguleerde CO2- en temperatuuromgeving.
• Oplaadbare batterij met voeding.
• Geschikt voor microtiterplaten, T-fl essen, chipfor-

maten en meer.
• Internationale vluchttoestemming onder verpak-

kingsinstructie PI 967, sectie II.
• 24 uur gegarandeerd behoud van temperatuur en 

CO2 gehalte (37 °C en 5% CO2) zonder bijvullen CO2 
of opladen accu.

• Zowel met luchtvracht als over de weg/trein te 
verzenden.

• Gegevens uit te lezen met behulp van app via 
Bluetooth.

Lees meer over deze innovatieve oplossing op:
https://www.phchd.com/eu/biomedical/live-cell-
shipping

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical

biomedical.nl@eu.phchd.com

LV Aanraders.indd   39 23-09-20   15:42



40 COVID-19 BIOBANK

Nationale biobank covid-19: 
breed en FAIR samenwerken

Onder de paraplu van Health-RI wordt hard gewerkt aan het reali-
seren van ‘NL Biobank COVID-19’. Daarin zullen op gestandaardiseerde 
wijze volgens het FAIR-principe monsters en medisch-diagnostische data van 
coronapatiënten uit zowel academische-, klinische top- als streekziekenhuizen 
en diagnostische centra worden opgenomen. Hierdoor kan coronagerelateerd 
onderzoek sneller en efficiënter worden uitgevoerd, en is de aanpak ook min-
der versnipperd. LabVision sprak hierover met patholoog Gerrit Meijer van het 
Antoni van Leeuwenhoek, die CSO bij Health-RI is, en met Jantine Dirksen, 
CEO Quaero Systems, één van de initiatiefnemers van deze biobank.

V
anuit zijn wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van moleculaire diagnos-
tiek en biomarkers weet patholoog 
Gerrit Meijer hoe belangrijk goede 

logistiek en gestandaardiseerde infrastructuur zijn 
om klinische validatiestudies in de diagnostiek 
efficiënt uit te kunnen voeren. “Er zijn veel goede 
ideeën over kandidaat-biomarkers, maar er komt 
er bijna geen een bij de patiënt terecht, tenzij die 
is gekoppeld aan een duur geneesmiddel, waarbij 
de farmaceut voldoende budget heeft om dat 
vervolgonderzoek te bekostigen. In de diagnos-
tiek ontbreken dergelijke business-modellen en 
was je –zeker tot voor enkele jaren terug– als 
onderzoeker aangewezen op beperkte, lokale en 
niet altijd even gemakkelijk toegankelijke col-
lecties van onderzoeksmonsters. Met de opkomst 
van ‘personalized medicine’ is dat probleem 
alleen maar groter geworden. Nog niet zo lang 

geleden had je bijvoorbeeld voor een onderzoek 
naar longkanker genoeg aan de monsters van 
één ziekenhuis. Door meer kennis van de biologie 
van deze ziekte weten we nu dat het niet één 
uniforme ziekte is maar een verzameling van wel 
tien biologisch verschillende ziektes. Om zinvol 
onderzoek te kunnen doen moet je dus monsters 
van een voldoende grote serie hebben van een 
specifiek subtype longkanker. Dan red je het niet 
meer met één ziekenhuis en moet je samenwer-
king zoeken met collega’s in andere ziekenhuizen. 
Dan zijn er echter heel wat praktische uitdagingen 
op het gebied van logistiek en infrastructuur te 
overwinnen om alle monsters bij elkaar te krijgen, 
waarbij je je ook nog eens moet afvragen of ze 
allemaal even geschikt zijn voor je onderzoek. Zijn 
ze bijvoorbeeld op dezelfde manier behandeld en 
bewaard? Is over iedere patiënt achter zo’n mon-
ster dezelfde informatie beschikbaar?”

Health-RI
Om onderzoeksprocessen te 
stroomlijnen en zo onderzoek ef-
ficiënter, sneller en beter te maken 
heeft Gerrit Meijer in 2015 samen 
met een aantal gelijkgestemden 
Health-RI opgericht. Dit publiek-
private samenwerkingsverband van 
een groeiend aantal instellingen op 
het gebied van gezondheidsonder-
zoek en -zorg heeft als doel om een 
duurzame infrastructuur op te zet-
ten, die optimaal gebruik mogelijk 
maakt van gezondheidsgegevens, 
monsters en medische beelden. 
Daardoor kan onderzoek op het 
gebied van ‘personalized medicine’ 
en –meer algemeen– gezondheids-
onderzoek in Nederland efficiën-
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ter en sneller verlopen. Door het 
standaardiseren van processen en 
procedures is het ook eenvoudiger 
om grootschaligere onderzoeken op 
te zetten, die meer waarde voor pa-
tiënten genereren dan kleinschalige, 
meer versnipperde onderzoeken, is 
de achterliggende gedachte.

Roadmap
Om dat te bereiken is eind 2017 
een roadmap gepresenteerd, die al 
voor een behoorlijk deel is vorm-
gegeven. Begonnen met het maken 
van ‘reuring’ rond dit thema en het 

verzamelen van inmiddels ruim 150 stakeholders, 
staat inmiddels ook de organisatie en draaien de 
eerste projecten. Gerrit Meijer benadrukt dat het 
hierbij zeker niet alleen draait om IT-oplossingen. 
“Voor het probleem dat we met z’n allen bij de 
kop willen pakken, liggen de uitdagingen vooral 
in het sociale en organisatorische domein. Hoe 
krijg je alle neuzen dezelfde kant op, hoe dek je 
onderlinge afspraken netjes af binnen juridische 
kaders, hoe regel je compliance met privacywet-
geving en andere regelgeving, hoe betrek je de 
overheid, verzekeraars en patiëntenorganisaties 
bij je plannen en creëer je een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak, noem maar op. Daar 
beginnen we in te slagen. Bijvoorbeeld de UMC’s 

trekken inmiddels veel meer gezamenlijk op. De 
NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire 
Medische Centra, red.) is dan ook een belang-
rijke aanjager en ondersteuner van Health-RI. 
Ook subsidiegevers maken slagen. Zij zien in 
dat kleine, versnipperde studies die zij subsidi-
eren niet altijd de gewenste ‘practice changing 
evidence’ opleveren. Grootschaliger onderzoek 
heeft het in zich om wat dat betreft meer op 
te leveren. Met de toolset die wij ontwikkelen 
hebben we daarin een faciliterende rol, waarbij 
we nadrukkelijk de interactie opzoeken met de 
eindgebruikers, de onderzoekers, zodat ze weten 
wat er te halen is en voor wat ze bij welk loket 
kunnen aankloppen. Zo is er de ELSI servicedesk 

Arno Concepcion, senior researchanalist bij het laboratorium ‘reumatologie & klinische immunologie’ van het UMC Utrecht, verwerkt regelmatig monsters voor opname in de biobank.

➞
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over ‘Ethical, Legal & Societal issues’ rondom 
personalized medicine onderzoek. Wanneer een 
onderzoeker uit Rotterdam hierover een vraag 
stelt, krijgt die nu exact hetzelfde antwoord als 
iemand uit Groningen. Dat was voordien bepaald 
geen opgelegd pandoer!”

Covid-19 biobank
Health-RI gaat voor een ‘one stop shop’ waar on-
derzoekers ondersteuning kunnen vinden op het 
gebied van data en biobanking. Daar worden niet 
alleen de binnen Health-RI ontwikkelde applica-
ties aangeboden. Ook private partijen kunnen 
hun oplossingen positioneren binnen de ontwik-
kelde systematiek, waarbij interoperabiliteit met 
andere systemen goed geborgd is.
Die mogelijkheid wordt momenteel ten volle 
aangegrepen door Jantine Dirksen (Quaero 
Systems), die vlak na het uitbreken van de 
corona-epidemie in Nederland met Frans van der 
Horst (Reinier de Graaf Gasthuis Delft, NVKC), 
Esther de Vries (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Imo 
Höfer en Marion Wenting (UMC Utrecht) en 

Johan de Rooij en Bram de Moor (StiBion) het 
initiatief nam om onder de naam ‘NL Biobank 
COVID-19’ een nationale biobank op te zetten, 
waarin ook serummonsters van patiënten van het 
eerste uur terug te vinden zullen zijn. “In maart 
wisten we niet goed wat er op ons af kwam, 
maar we hadden vanuit het schrikbeeld van de 
aanpak bij de Q-koorts, waarbij pas jaren na de 
eerste ziekteverschijnselen structureel monsters 
werden verzameld, wel direct het gevoel  van 
urgentie: zorg dat er direct zoveel mogelijk 
wordt bewaard. In de praktijk betekent dit dat je 
allereerst ziekenhuizen en diagnostische centra 
vraagt (of eigenlijk op het hart drukt) om de 
monsters na de analyse niet weg te gooien (zoals 
vaak gebeurt), maar voor tenminste een x aantal 
maanden in de vriezer te bewaren, totdat opslag 
in een centrale faciliteit kan worden gerealiseerd. 
Dat is in dit geval zeker nodig, omdat er in alle 
soorten ziekenhuizen, van de academische tot 
aan de streekziekenhuizen, coronapatiënten 
worden opgenomen en ook tal van diagnostische 
centra monsters analyseren. De academische en 
klinische topziekenhuizen hebben, ook vanuit 
hun ervaring met andere biobanken rondom 
bijvoorbeeld Parelsnoer (dat zich inmiddels ook 
heeft aangesloten bij Health-RI, red.), hiervoor 
wel de benodigde kennis en faciliteiten, maar 
zeker in de niet-academische centra kan je daar 
niet van uitgaan. Je moet ze daar dus zo goed als 
mogelijk in ondersteunen”, stelt Jantine.

Uniforme monsters
Idealiter worden alle monsters op uniforme 
manier behandeld. Dat geldt niet alleen voor het 
proces van registreren, maar ook voor de verwer-
king in het laboratorium. “Aan dat laatste, hele 
praktische punt wordt nogal eens voorbijgegaan. 
Analisten werken met buizen van verschillende 
volumina, van verschillende leveranciers. De 
kleinste verschillen in materiaalsoorten kunnen 
leiden tot verschillen in testresultaten. De ene 
bewaart bij -20 °C, de ander bij -80 °C; de ene 
pipetteert met puntjes van die leverancier, de an-
der weer van een ander. Het is denk ik een utopie 
om iedereen op dezelfde manier te laten werken, 
maar door ze te laten registreren hoe ze werken 
(en die data toe te voegen aan je monsterge-
gevens) kan je daar in latere onderzoeken wel 
rekening mee houden”, vertelt Jantine.
“Aan de andere kant’, vervolgt zij, “zijn er ook 

ziekenhuizen die helemaal geen af-
deling hebben om de monsterbuizen 
te verwerken. Ze doen alles geau-
tomatiseerd in grote robotstraten. 
Voor het biobankgebeuren moet de 
buis, die anders zou worden wegge-
gooid, naar een aparte plek worden 
gebracht en handmatig worden 
verwerkt. Om de drempel voor dat 
soort extra taken te verlagen, en 
ook de uniformiteit van hande-
len een zetje in de rug te geven, 
willen we bij de uitrol een pakket 
aanbieden vanuit de biobank. Die 
startersdoos bevat bijvoorbeeld een 
pipet en pipetpuntjes van Gilson, 
die zich ook al gecommitteerd heeft 
om daarvoor een servicesysteem 
voor kalibratie en reparatie in te 
zetten. Greiner kan zorgen voor de 
benodigde buizen en zo zijn er nog 
wel meer leveranciers te vinden die 
daarin hun steentje willen bijdra-
gen!”

Data in de cloud
Voor het invoeren en in een later 
stadium ook weer onttrekken van 
de monsterdata is door Quaero 
Systems een systeem ontwikkeld in 
de vorm van een SaaS-applicatie. 
SaaS staat voor ‘software as a 
service’, wat betekent dat de data 
zelf in de cloud worden bewaard en 
dat gebruikers vanaf hun werkplek 
in kunnen loggen in het software-
systeem om de monsterstromen 
uniform te verwerken en gestan-
daardiseerde biobankdata vast te 
leggen in de biobank database, 
waardoor men later weer het bio-
bankplatform kan raadplegen voor 
toekomstig onderzoek. “Met deze 
opzet willen wij de drempel om te 
participeren in de covid-19 biobank 
zo laag mogelijk houden. Met name 
in het niet-academische veld is met 
het bewaren van onder andere se-
rum- en plasmamonsters extra werk 
gemoeid, activiteiten die buiten de 
routine vallen. Dan moet je ze het 

Gerrit Meijer, CSO van Health-RI: “Als je wetenschappelijk-

inhoudelijk voor covid-19 onderzoek alleen materiaal van 

UMC’s gebruikt, heb je voor bepaalde vraagstellingen kans 

op bias. Ook zijn de volumes dan soms onvoldoende. Dus 

moeten we regelen dat monsters en klinische data vanuit 

een bredere basis beschikbaar zijn en ook kunnen worden 

gebruikt. Als je alleen maar blijft doen wat je altijd al deed, 

dan krijg je wat je altijd kreeg. En dat is onvoldoende. We 

moeten niet blijven bungelen.”
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zo eenvoudig mogelijk houden en de deelnemers 
goed ondersteunen en zekerheid schenken over 
de juiste uitvoering van de biobankprocessen. 
Alle collecties zijn goed afgeschermd en beveiligd 
(GDPR/AVG proof) en door gestandaardiseerde 
protocollen en afspraken worden de deelne-
mende organisaties ontzorgd in hun biobank 
activiteiten.”
Met dat zo toegankelijk mogelijk houden wordt 
ook bedoeld dat gebruikers zich niet druk hoeven 
te maken over aspecten als het juiste dataformat 
en uitwisselbaarheid van gegevens. Belangrijk 
hierbij is dat iedere deelnemer dezelfde termino-
logie gebruikt. “Je ziet nu nog dat veel instel-
lingen hun eigen systeem gebruiken en dus ook 
hun eigen terminologie. De een gebruikt ‘sex’ 
voor aanduiding van het het geslacht, de ander 
‘gender’ of ‘m/v’; soms is alles in het Nederlands, 
soms alles in het Engels, en we zien ook wel een 
mix van beide talen. Het kost heel veel moeite 
om die bestaande systemen naadloos op elkaar 
af te stemmen. Door aan te haken bij onze bio-
bankinfrastructuur heb je in één keer die slag ge-
maakt en maak je gebruik van een datastructuur 
met uniforme data, die ook internationaal kan 
worden uitgewisseld. We zijn wat dat betreft al 
helemaal FAIR! Iets wat ook door in dit kader be-
langrijke beroepsgroepen als die van de klinische 
chemici, de NVKC, en de medisch microbiologen, 
de NVVM, wordt erkend”, aldus Jantine Dirksen.

FAIR
De belangrijkste afspraken voor het vastleggen 
van data in een biobank zijn in 2016 internatio-
naal vastgelegd in de FAIR-principes. FAIR is een 
acroniem voor ‘Findable, Accessible, Interopera-
ble, Reusable’. Deze principes zijn vertaald naar 

richtlijnen, die de vindbaarheid, toegankelijk-
heid, uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van 
onderzoeksdata tussen verschillende betrokkenen 
een stuk gemakkelijker moet maken.
Bij die vertaalslag, die feitelijk voor ieder on-
derzoeksdomein apart moet worden gemaakt, 
komt nog heel wat kijken. “Toen we werden 
geconfronteerd met de covid-19 epidemie zijn 
we bij Health-RI zelf natuurlijk ook gaan kijken 
hoe we onderzoek daaraan kunnen facilite-
ren. Daarbij kan je denken aan studies waarbij 
CT-scans van mensen die verdacht worden van 
corona bij elkaar worden gebracht, zodat je AI-
oplossingen kunt ontwikkelen om die diagnostiek 
te ondersteunen. Maar die beelden moet je dan 
wel kunnen koppelen aan de klinische gegevens 
van de patiënten. Hiertoe wordt nu een oplos-
sing ontwikkeld om CT-beelden samen met de 
verzamelde klinische data (waarvoor de WHO 
een soort van whitepaper heeft gemaakt) in een 
zodanig format te gieten, dat je die ook volgens 
de FAIR-principes in een database kan onder-
brengen. Je zult begrijpen dat zo’n exercitie heel 
wat voeten in aarde heeft. Data die uit machines 
komen of uit gestandaardiseerde settings (daarin 
lopen laboratoria denk ik toch nog wel voorop) 
zijn gemakkelijker FAIR te maken dan de ‘phe-
nomics’, de gegevens die iets zeggen over het 
verloop van de ziekte”, stelt Gerrit Meijer.

Catalogus van biobanken
Een goed beeld van de diversiteit aan collecties 
op het gebied van covid-19 is te zien in de ca-
talogus van Health-RI partner BBMRI.nl. In deze 
doorzoekbare database van gezondheidsdata, 
monster- en beeldcollecties zie je onder het kopje 
covid-19 alleen al 19 entries voor collecties en 

12 voor biobanken die gerelateerd 
zijn aan covid-19. “Volgens de 
systematiek van BBMRI zijn ook die 
gegevens in de vorm van FAIR-data 
beschikbaar voor onderzoekers, net 
als dat gaat gelden voor het project 
met de CT-beelden en voor ‘NL 
Biobank COVID-19’. Iedereen heeft 
er baat bij dat gegevens optimaal 
uitwisselbaar zijn en vanuit een zo 
breed mogelijke basis beschikbaar 
zijn, zeker in het geval van co-
vid-19”, aldus Gerrit Meijer.

Snel van start
Met de toezegging van verschil-
lende partijen om de monsters vanaf 
maart zeker nog een jaar te bewaren 
is er voor de trekkers van de nati-
onale biobank covid-19 wel enige 
rust gekomen om de infrastructuur 
in samenwerking met Health-RI 
goed neer te zetten. Daar komt 
nog heel wat bij kijken: consensus 
krijgen vergt veel tijd, vooral op het 
gebied van de juridische en financi-
ele kaders. Die zullen worden afge-
timmerd in een businessplan. Zodra 
dat rond is, zal er naar verwachting 
eind dit jaar een pilotstudie worden 
gestart met enkele ziekenhuizen. 
Daaronder zijn ziekenhuizen in Delft 
en Eindhoven, waar inmiddels al 
een inventarisatie heeft plaatsge-
vonden van wat er aan monsters is. 
Die zullen mettertijd in het systeem 
worden geïmplementeerd. In de 
loop van volgend jaar zal dan de 
database verder kunnen worden 
gevuld, en via de BBMRI-catalogus 
beschikbaar zijn.

I N F O R M ATI E

Gilson International
www.gilson.com

Health-RI
www.health-ri.nl

Quaero Systems
www.quaerosystems.com
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44 GEWASBESCHERMING

Het Wageningse bedrijf Ceradis heeft 
sinds enkele jaren verschillende bio-
logische producten op de markt, die 
het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen tot wel de helft kun-
nen terugdringen. Aan de eerste markt-
registraties ging zo’n vijftien jaar aan R&D 

op het gebied van formuleringstechno-
logie vooraf. Ook met de rits aan nieuwe 
producten die op stapel staan is veel lab-
werk gemoeid. Alle reden voor directeur 
Willem-Jan Meulemeesters om met de 
recente bedrijfsuitbreiding ook een nieuw 
laboratorium in te laten richten.

Ceradis-directeur Willem-Jan Meulemeesters in het onlangs nieuw opgeleverde, door Köttermann ingerichte chemielaboratorium.
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Ceradis zet met nieuw lab
vaart achter milieuvriendelijke
gewasbeschermingsmiddelen

T
ijdens de afgelopen recordhittegolf, 
waarbij iedereen snakte naar een ver-
kwikkende hoosbui, regende het klach-
ten over buienradar en andersoortige 

weer-app’s. De donkerrode vlekken gingen recht 
op de gortdroge tuintjes van de beklagenswaar-
digen af, maar desondanks was er geen spatje 
regen gevallen. Hoe moeilijk kan het zijn om te 
voorspellen wat er een kwartier later gebeurt?
Willem-Jan Meulemeesters zal er zijn schouders 
over ophalen, want hij staat met zijn collega’s 
van Ceradis wat voorspellen betreft voor veel 
grotere uitdagingen. “Wij moeten weten wat de 
agrariër over tien jaar nodig heeft voor het ge-
zond houden van de gewassen die hij verbouwt. 
Dat is extra lastig omdat we alleen al vanwege 
de zeven jaar die er staat voor het registratie-
proces van gewasbeschermingsmiddelen –ook de 
biologische– lastig kunnen bijsturen; we hebben 
niet morgen een oplossing, maar pas over tien 
jaar. Je moet dus voor verschillende regio’s in de 
wereld goed zicht hebben op de markttrends, 
welke middelen er voor gewasbescherming rond 
die tijd zijn uitgefaseerd, wat er gebeurt in de 
veredeling, welke gewassen resistentie ontwik-
kelen tegen welke ziektes.”

Wind in de rug
De zonnige kant aan het verhaal is dat er inmid-
dels miljoenen kilo’s van door Ceradis ontwik-
kelde biologische bestrijdingsmiddelen per jaar 
worden verkocht. Iets wat menig marktvorser in 
de tijd dat het bedrijf werd opgericht, in 2005, 
niet zou hebben durven voorspellen. “Ceradis-

oprichter Wim van der Krieken, die als ‘chief sci-
entist’ nog steeds aan ons bedrijf is verbonden, 
had bij de Universiteit Wageningen prachtige 
ideeën voor biologische producten in gepaten-
teerde formuleringen uitgewerkt. De gevestigde, 
chemiegeoriënteerde gewasbeschermingsindus-
trie had daar echter geen belangstelling voor; ze 
zagen het als een hype, die wel weer over zou 
waaien. Gelukkig heeft Wim zich daardoor niet 
laten ontmoedigen en heeft hij Ceradis opgericht ➞

om zijn plannen te realiseren. Dat 
is mede zo goed kunnen lukken 
omdat in amper vijftien jaar tijd 
de perceptie ten aanzien van het 
gebruik van chemische middelen 
een fl inke draai heeft genomen. Die 
chemische middelen werken op zich 
prima; ze zijn goedkoop en effectief. 
Maar het probleem is dat ze vaak 
negatieve effecten hebben op milieu 

Lange adem
Waar met het komen tot een geschikte formulering vaak al een langdurig R&D-proces is gemoeid, 
duurt het vanaf dat moment al snel tenminste zeven jaar voordat zo’n formulering voor een be-
paald gewas en ziektebeeld wordt geregistreerd en op de markt kan worden gebracht. Dat begint 
bij het testen. Eerst in het lab op een petrischaaltje, daarna in de kas onder gecontroleerde condi-
ties en uiteindelijk in het veld waar je ook moet dealen met aspecten als cultivar, grondsoort en 
weersomstandigheden. Als dat goed is verlopen, kan je het registratieproces in, waar je deels de-
zelfde testen nog eens dunnetjes over moet doen, maar dan volgens strikte regels en protocollen.
Juist vanwege de milieu- en gezondheidseffecten van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
zijn de toelatingseisen extreem streng. In Europa ben je ook voor de biologische producten zeven 
jaar kwijt met het registratieproces. Europa heeft namelijk geen voorkeursbehandeling voor niet-
chemische producten, wat bijvoorbeeld wel het geval is in de Verengde Staten, dat een korter 
traject kent voor biologische producten omdat ze deze willen stimuleren.
Wat in Europa ook niet meewerkt is dat biologische producten worden behandeld als ware het 
chemische producten. Je wordt in een dwangbuis gedwongen waar je eigenlijk niet in past. Bij 
chemicaliën wordt vaak een hoge zuiverheid (99,99%) vereist van de actieve stof, wat met synthese 
doorgaans wel te bereiken is. Veel biologische producten zijn extracten van planten, moleculen 
uit bacteriën of gewoon levende micro-organismen. Die kun je nooit in zo’n hoge zuiverheid krij-
gen. In dat geval moet je laten zien wat er verder allemaal in zit en moet je per stofje aantonen 
dat het veilig is. Dat brengt veel extra tijd en kosten met zich mee.
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en gezondheid en daarom wil men er in brede zin 
zo veel mogelijk vanaf. Vanuit de politiek, con-
sumenten en supermarkten komt er steeds meer 
druk op de agrariërs om over te stappen naar 
natuurlijke alternatieven. En dus ook op de indus-
trie om die alternatieven te ontwikkelen. Extra 
steun in de rug wat dat betreft is het Europese 
‘Farm to Fork’ initiatief dat in het kader van de 
Green Deal tot doel heeft om in 2030 de hoeveel-
heid chemicaliën bij gewasbescherming te halve-
ren. Dat is precies wat wij met onze middelen op 
sommige gewassen al kunnen bereiken!”, vertelt 
Willem-Jan Meulemeesters enthousiast.

Minder chemicaliën
De eerste producten, die inmiddels in verschil-
lende regio’s zijn geregistreerd, zijn gebaseerd 
op fosfiet, een natuurlijk voorkomend molecuul, 
dat de handige eigenschap heeft dat het de ver-
dedigingsmechanismen van planten stimuleert. 
Schimmels onderdrukken vaak het verdedigings-
systeem van de plant. Ze geven een stofje af aan 
de plant, waardoor die de schimmel niet meer 
ziet. Fosfiet zet dat verdedigingssysteem aan, 
ongeacht wat die schimmel verder doet. En het 
verzwakt ook nog eens de schimmel.
Met alleen het fosfiet ben je er echter nog 
niet. “Het middel ondersteunt de werking van 
chemische fungicides; geeft ze als het ware een 
steuntje in de rug. Dan is het voor de gebrui-
ker handig als je het ook kan combineren met 

die fungicides. Dat ging met alleen fosfiet niet 
goed: in de eerste plaats had je er heel veel van 
nodig (het is namelijk een zwak zout) en in de 
mix-vorm ontstond er vaak een neerslag, wat 
weer tot een slechte sproeiing leidde. Oplossing 
was de combinatie met lignosulfonaat. Op deze 
basis hebben we nu een reeks producten, die de 
boer zelf kan combineren met chemische mid-
delen, waar hij er dan minder nodig van heeft. 
Het wordt bijvoorbeeld veel verkocht aan drui-
ventelers, die hiermee minder koper hoeven te 
gebruiken en zo binnen de aangescherpte wet-
telijke doses kunnen blijven. Bijkomend voordeel 
van fosfiet is dat het in de bodem door bacteriën 
wordt omgezet in fosfaat. Dat is gewoon een 
voedingsstof”, licht Willem-Jan toe.
Een tweede lijn is gebaseerd op zwavel, dat niet 
de S8 orthogonale structuur heeft van zwavel 
uit de petrochemie, maar een lineaire structuur. 
Het gaat hier om zwavel van een biologische 
oorsprong, die door bacteriën uit plantaardige 
reststromen wordt gehaald. De lineaire zwavel 
is hydrofiel, en niet hydrofoob, zoals de S8. 
Hierdoor leent deze stof zich veel beter voor 
toepassing in formuleringen. Ook in de werking 
is hij effectiever: bepaalde schimmels breken 
de lineaire zwavel af en vergiftigen daarmee 
zichzelf. Het zwavelproduct wordt al toegepast 
bij druiven. Ook bij tarwe liggen er mogelijkhe-
den. Daar wordt een dergelijk product nu nog 
niet toegepast, maar in combinatie met fosfiet 

is het net zo effectief als chemische 
producten. In dat geval kan je zelfs 
denken aan vervangen in plaats van 
verminderen van chemicaliën.
Een derde productfamilie wordt 
ontwikkeld rondom een breed-
spectrum biofungicide, dat speci-
fiek werkt op ‘echte’ schimmels, 
en niet op evolutionair heel andere 
pseudoschimmels (oömyceten). Pri-
maire doelen zijn zaadbehandeling 
en fruitbescherming (post-harvest). 
De mix van tot nu gebruikte, best 
wel verouderde chemicaliën kan 
worden vervangen door dit biologi-
sche alternatief, dat onlangs in de 
Verenigde Staten is geregistreerd.
De formuleringschemici werken 
ook aan formuleringsoplossing in 
geëncapsuleerde vorm, waarbij de 
werkzame stof veel geleidelijker 
wordt losgelaten. Omdat die langer 
op het blad blijft, spoelt die minder 
snel weg en heb je er ook weer 
minder van nodig.

Nieuw laboratorium
Bij het ontwikkelen van de for-
muleringen moet je feitelijk per 
schimmel en per gewas een oplos-
sing zoeken. De focus lag tot nu 

Blikvangers in het door Köttermann ingerichte chemielaboratorium zijn de Exploris zuur-

kasten.

Door het binnenvallende noorderlicht straalt de inrichting met Köttermann-meubilair de 

rust en orde uit, die je wel in ieder laboratorium zou wensen.
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toe op fungicides, maar ondertussen wordt ook 
onderzoek gedaan aan biologische alternatieven 
voor herbicides en insecticides. Kansen te over 
voor Ceradis, dat om die reden de labruimte 
fors heeft uitgebreid. “Vanwege het vertrek van 
het bedrijf naast ons in het bedrijfsverzamelge-
bouw kregen we extra kantoorruimte tot onze 
beschikking. Die hebben we deels opgevuld met 
onze bestaande kantoren, zodat we daar plek 
konden vrij maken voor ongeveer 50 m2 extra 
laboratoriumruimte. Voordat we het lab konden 
inrichten is in een flinke verbouwing de luchtaf-
voer aangelegd en is op het dak een luchtverwer-
kingsinstallatie neergezet. Hierbij is uiteraard al 
rekening gehouden met de indeling, zoals we die 
in overleg met Köttermann hadden vastgesteld. 
We konden voor de inrichting uitstekend uit de 
voeten met het modulaire concept van labtafels 
en kastjes, en de Exploris zuurkasten. Omdat het 
een vrij standaard lab is –we doen er geen gekke 
dingen– hoefden er ook geen grote aanpassin-
gen te worden gedaan.  Sowieso gingen we met 
meer dan een gerust hart de samenwerking met 
Köttermann aan: onze CTO Christian Stratmann 
werkte in zijn vorige functie als hoofd laborato-
rium bij het Duitse Helm tot volle tevredenheid in 
door Köttermann ingerichte laboratoria.”

Producteigenaren
De nieuwe laboratoriumfaciliteiten zijn 
ingericht voor twee doelen. In het fytopatho-

logielab wordt onderzocht hoe planten en ziek-
teverwekkers reageren op de nieuw ontwik-
kelde producten. Deze formuleringen worden 
ontwikkeld in het chemielab. Verder zijn er nog 
wat kleinere ruimtes waar bijvoorbeeld mon-
stervoorbewerking plaatsvindt.
Van de 25 medewerkers van Ceradis werken 
er twaalf in het laboratorium; vijf bij fyto en 
zeven bij chemie. De formuleringswerkzaam-
heden zijn geïntegreerd op productniveau. Dat 
wil zeggen dat de mensen die een formulering 
hebben ontwikkeld ook de testen uitvoeren 
voor dat product, daarbij betrokken blijven in 
het registratieproces en zelfs als aanspreekpunt 
fungeren voor vragen over opschaling, produc-
tie bij één van de inmiddels zes productiepart-
ners en QC. “We zien dat zo’n producteige-
naarschap goed uitpakt. Je ziet mensen groeien 
in hun verantwoordelijkheid: ze voelen het als 
hun product, weten er het meeste van af en 
handelen daar ook naar. Dat is zeker voor een 
klein bedrijf als het onze zeer waardevol”, stelt 
Willem-Jan.

Ambitie
In een totale gewasbeschermingsmarkt van circa 
50 miljard dollar ligt er voor een bedrijf dat 
zich richt op de nu nog betrekkelijke niche van 
biologische producten een enorm potentieel in 
het verschiet. Willem-Jan Meulemeesters ziet 
dat perspectief uiteraard ook, maar beseft dat 

je daarin alleen kleine stapjes kunt 
zetten. “Per gewas, per ziekte-
verwekker, soms zelfs per regio 
ontwikkel je expertise en kom je 
uiteindelijk tot een product. Na 
succesvolle registratie kan je een 
portefeuille opbouwen, met meer-
dere formuleringen voor meerdere 
gewassen en ziekteverwekkers. Dan 
komt ook het moment om naar 
andere groepen van ziekteverwek-
kers te gaan kijken, bijvoorbeeld 
herbicides en insecticides. We 
hebben wat dat betreft ideeën te 
over en zijn derhalve altijd op zoek 
naar mensen die een passie hebben 
voor dit vak, die het leuk vinden om 
hun talenten te ontwikkelen aan de 
natuurlijke kant van de chemie. Het 
praktische werk in het lab is mis-
schien niet het meest spannende, 
maar de resultaten des te meer. 
En… je hebt nu ook de kans om in 
een prachtig nieuw lab te werken!”

I N F O R M ATI E

Köttermann
www.kottermann.com

Ceradis
www.ceradis.com

Het laboratorium biedt meer dan voldoende plek voor de huidige medewerkers. Met al de plannen voor nieuwe producten is Ceradis altijd op zoek naar mensen met passie, die vinden om 

aan de natuurlijke kant van de chemie te werken.
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Trommelkogelmolen
Met de nieuwe 
Drum Mill 
TM 500 heeft 
Retsch een 
kogelmolen aan 
het portfolio 
toegevoegd 
die tot 35 liter 
monstermateri-
aal kan verpulveren tot een fi jnheid van 15 
micron. De TM 500 wordt gebruikt voor 
het droog malen van zachte, harde, broze 
of vezelachtige materialen.
Voordelen in één oogopslag:
• Initiële voergrootte tot 20 mm.
• Eindfi jnheid <15 μm.
• Variabele snelheid 10 - 50 rpm.
• Tot 100 uur procestijd mogelijk.
• Startvertraging.
• 316L ‘food grade’ versie beschikbaar.
Meer info op de productpagina: www.
retsch.nl/TM500.

Verder Scientific Benelux
www.verder-scientifi c.com

info@verder-scientifi c.nl

Beeldanalyse met kunstmatige intelligentie
De NIS.ai module voor beeldanalyse en -verwerking voor NIS-elements 
maakt gebruik van deep learning en kunstmatige intelligentie. Met NIS.
ai kunnen onderzoekers eenvoudig en nauwkeurig gegevens uit grote 
hoeveelheden gegevenssets extraheren. NIS.ai bevat een reeks toepas-
singen voor voorspellende beeldvorming, beeldsegmentatie en proces-
sing:
• Convert.ai kan worden getraind om vergelijkbare patronen in twee af-

zonderlijke beeldkanalen te herkennen. Eenmaal getraind kan Convert.
ai op basis van gegevens uit het eerste kanaal het beeldpatroon in het 
tweede kanaal voorspellen.

• Met Segment.ai kunnen complexe structuren eenvoudig worden 
geïdentifi ceerd en gesegmenteerd.

• Enhance.ai leert hoe een signaal met hoge signaalruisverhouding eruit 
ziet door onderbelichte en optimaal belichte beelden met elkaar te 
vergelijken, bijvoorbeeld van fl uorescerende monsters. Deze module 
kan vervolgens details in onderbelichte of zwakke beelden herstellen.

• Denoise.ai verwijdert in realtime ‘shot noise’ uit resonante confo-
cale beelden. Hierdoor kunnen gebruikers op ultrahoge snelheid 
confocale beelden verkrijgen zonder dat dit ten koste gaat van de 
beeldkwaliteit.

Nikon Netherlands
microscopes.nl@nikon.com

www.microscope.healthcare.nikon.com

Da Vinci viert 20-jarig bestaan
Op 1 oktober 2020 vierde Da Vinci Laboratory 
Solutions (DVLS), leverancier van chromatografi sche 
oplossingen, haar 20-jarig bedrijfsjubileum! De op-
richter Willem van Raalte heeft Da Vinci opgestart 
als dienstverlener binnen de Nederlandse labora-
toriummarkt. In de afgelopen 20 jaar is het bedrijf 
uitgegroeid tot een internationale speler binnen de 
laboratoriumtechnologiesector.
“Met als missie ‘Boosting Laboratory Effi ciency’ 
ondersteunen wij laboratoria bij alle analytische 
uitdagingen vanaf monstervoorbereiding, ana-
lyse, rapportage, datamanagement tot en met het 
leveren van verbruiksartikelen”, vertelt Martijn 
van Raalte, algemeen directeur en zoon van Willem 
van Raalte. “Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam 
ontwikkelt, assembleert en installeert het Da Vinci 
team chromatografi sche oplossingen gebaseerd op 
het Agilent Technologies platform. De bedrijfscul-
tuur bij Da Vinci wordt gekenmerkt door een hoog 
innovatief vermogen én daadkracht waardoor wij 
met succes een breed pakket analytische oplossin-
gen hebben kunnen ontwikkelen voor onze klanten. 
Trots ben ik dan ook op onze trouwe groep collega’s 
waarmee we het bedrijf hebben gebracht tot waar 
het nu staat.”
Sinds de oprichting in 2000 is het productaanbod 

snel uitgebreid door 
de succesvolle imple-
mentaties van analy-
tische instrumenten 
en geautomatiseerde 
systemen voor monster-
voorbereiding van vooraanstaande partners zoals 
Agilent Technologies en GERSTEL. Daarnaast heeft 
Da Vinci het productenpakket gediversifi ceerd met 
de ontwikkeling van eigen software, verbruiksar-
tikelen, referentiestandaarden en het leveren van 
chromatografi sche analyzers. Maar ook biedt Da 
Vinci technische ondersteuning in de breedste zin 
van het woord, zoals consultancy bij de inrichting 
van een compleet laboratorium en het geven van 
chromatografi e trainingen.
“Zeer tevreden kunnen we terugkijken op onze 
groei”, vertelt Martijn van Raalte.“Hierdoor is het 
nu mogelijk om vanuit onze twee Nederlandse ves-
tigingen en het nieuwe verkoop & service kantoor 
in Azië onze (inter)nationale klanten lokaal support 
te bieden!”

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com

solutions@davinci-ls.com
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Aanhaken bij trojka legt
MercachemSyncom Weert
geen windeieren
Sinds begin dit jaar maakt MercachemSyncom Weert deel uit van Merca-
chemSyncom. Het bedrijf, dat zich richt op met name de GMP-productie 
van kilohoeveelheden actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) voor 
klinische fase 1/2-onderzoek, sluit naadloos aan bij de twee zusterbe-
drijven uit Nijmegen en Groningen die syntheseroutes voor dergelijke 
farmaceutica ontwikkelen en ze op kleinere schaal produceren. Mana-
ging director Remy Litjens ziet de portfolio sterk groeien en is hard op zoek naar 
proceschemici, vastestof-chemici en analytisch-chemici. Daarbij krijgt hij hulp 
van Checkmark Labrecruitment dat geregeld passende kandidaten introduceert.

D
e trojka waar Remy Litjens in een 
gesprek met LabVision herhaaldelijk 
naar verwijst heeft niets van doen 
met een met drie paarden bespannen 

door de sneeuw voortsnellende Russische slee, 
maar heeft alles te maken met een andere, pas 
gevormde vier-eenheid waar ook flink de vaart in 
zit: de Nijmeegse en Groningse vestigingen van 
MercachemSyncom, een in 2014 door Merca-
chem overgenomen kleine-schaal productiefacili-
teit in Praag en MercachemSyncom Weert. Deze 
nieuwste loot aan de familie timmert onder de 
naam van achtereenvolgens Chemshop, CML en 
Alcami sinds 1999 aan de weg met het opschalen 
van hoogwaardige organische chemie.

Synergie
Sinds de overname is er heel wat meer werk in 
Weert. Dat is voor een groot deel te danken aan 
de synergie tussen de vestigingen. Mercachem-
Syncom, dat in 2017 is gevormd uit een fusie van 

Mercachem (Nijmegen) en Syncom (Groningen), 
richt zich onder meer op het vinden van routes 
voor de efficiënte en selectieve synthese van ge-
neesmiddelen die door farmabedrijven zijn uitge-
dacht. Met opbrengsten in de orde van tientallen 
tot enkele honderden grammen hebben klanten 
voldoende voor pre-klinisch onderzoek. Zodra 
ze echter grotere hoeveelheden willen hebben 
voor klinisch onderzoek –het gaat dan al snel over 
kilogrammen– had MercachemSyncom daarvoor 
relatief beperkte mogelijkheden in Praag. Meer 
grootschalige productie is juist het expertisege-
bied van MercachemSyncom Weert, zodat klanten 
vanaf begin van het jaar gemakkelijker intern 
konden worden doorverwezen en zo kan worden 
voorzien in een uitgebreider dienstenpakket. “Daar 
zitten projecten tussen, die we niet gekregen 
zouden hebben als we niet in die trojka hadden 
gezeten. Groningen is bijvoorbeeld toonaangevend 
in het oplossen van chiraliteit-issues, Nijmegen 
heeft uitgebreide screening-capaciteiten voor het 

testen van bepaalde katalysatoren en 
wij kunnen dan opschalen. Zo trek je 
met zijn drieën een multidisciplinair 
cross-site project.”
Wat ook meespeelt is dat Remy 
Litjens bij MercachemSyncom een 
cultuur aantrof, die hij de laatste 
jaren onder de Amerikaanse eigenaar 
Alcami steeds meer was beginnen te 
missen. “Door de bank genomen is de 
Amerikaanse bedrijfscultuur er eentje 
die niet is gebaseerd op vertrouwen, 
heel anders dan in Europa. Je zag in 
onze situatie dat er allerlei mecha-
nismen werden ontwikkeld om meer 
controle te krijgen. Maar dat werkte 
niet. Het gaat erom dat je iemand 
vertrouwt als mens, zeker als je, 
zoals bij ons het geval is, van doen 
hebt met hoogopgeleide mensen, 
die allemaal iets eigenwijs in zich 
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hebben. Dat moet je dan wel kunnen 
accepteren. Als je wilt dat je organi-
satie in oplossingen denkt, creatief is, 
moet je de mensen de vrijheid geven. 
Niet ertegenin gaan boksen. Je mag 
wel kaders stellen (en er is niets mis 
met deadlines), maar daar moet je 
niet te ver in gaan. Die kunst van het 
samenwerken met hoogopgeleide 
mensen hebben ze ook in Nijmegen 
en Groningen in de vingers; wat dat 
betreft zitten we op dezelfde lijn. Te-
kenend voor die positieve ‘vibe’ is dat 
een business developer –zeker niet 
de minste!– , die eerder uit frustratie 
over die controlecultuur een andere 
baan had gezocht, weer terug is op 
het oude nest.”

Talent onderscheiden
Momenteel werken er in Weert zo’n 

90 mensen, waarvan meer dan de helft bij pro-
cess development. Een tiental process engineers 
zorgt er voor dat de momenteel acht reactoren 
(waarvan de grootste een capaciteit van 1000 li-
ter heeft) de hoogwaardige organische moleculen 
volgens de gewenste specificaties produceren. 
Een QA-groep van tien specialisten ziet erop toe 
dat het werk allemaal goed wordt uitgevoerd, 
met name in verband met GMP-eisen. Ook is er 
een interne technische staf, die zorgt voor het 
zeer specifieke, lastig uit te besteden onderhoud 
aan de installaties.
Met het vele werk dat op MercachemSyncom 
Weert afkomt (en de verwachting dat dit de 
komende jaren alleen maar meer zal worden) 
groeit ook de behoefte aan extra personeel. 
Het gaat dan met name om mensen van WO- of 
HBO-niveau, die goede analytische vaardigheden 
hebben en probleemoplossend kunnen werken. 
Ideaal is iemand die hands-on goed uit de voeten 
kan en dan ook nog eens lekker mee kan en wil 

denken. Naast proces- en vaste-stof-deskundigen 
worden ook nieuwe plekken voorzien voor 
analytisch-chemici, met name op het gebied van 
analytische R&D.
Het is volgens Remy Litjens een hele uitdaging 
om geschikte mensen te vinden, met name goed 
geschoolde opschalingsartiesten, zoals hij ze 
noemt. “Wij besteden veel aandacht aan het 
intern opleiden van nieuw personeel, zodat de 
onderliggende talenten, die wij bij de werving- 
en selectieprocedures menen te bespeuren, 
ten volle worden benut. Crux is om talent te 
onderscheiden, waarbij we graag gebruik maken 
van ervaren recruiters als Checkmark. Bij relatief 
korte trajecten als sollicitaties komt daar wat 
ons betreft altijd een stukje gevoel aan te pas, 
mensen in de ogen kijken om in te schatten of 
het licht aan is, of er iemand thuis is. In andere 
gevallen, bijvoorbeeld bij stages, heb je meer tijd 
om elkaar te leren kennen. Als het goed zit, pak-
ken we door. Zo hadden we onlangs een MBO-

Remy Litjens, managing director van MercachemSyncom Weert, ziet sinds de overname door MercachemSyncom de portfolio sterk groeien en is hard op zoek naar proceschemici, 

vastestof-chemici en analytisch-chemici. Daarbij krijgt hij hulp van Checkmark Labrecruitment dat geregeld passende kandidaten introduceert.
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mers aan het ADP-programma ambitieus, com-
municatief, initiatiefrijk en intelligent zijn. Ook 
beschikken zij over een brede vakinhoudelijke 
interesse. Remy Litjens kan zich wel vinden in dat 
beeld. “Wij hadden een ADP-er die bij ons een 
project heeft uitgevoerd op het gebied van laag 
(ppm) niveau metaal residubepalingen in materi-
alen. Dat deed zij meer dan prima. Bovendien gaf 
zij als afsluiting van dat werk een hele goede we-
tenschappelijke presentatie. Alle reden om ook in 

In het laboratorium voor process development is altijd plek voor goed geschoolde, ambitieuze opschalingsartiesten.

Projecten van drie 
maanden tot een jaar
Een typisch project bij MercachemSyncom 
Weert kan drie maanden tot een jaar duren 
en begint met een klantvraag als: ‘ik wil 5 kilo 
van dit product’. Soms heeft de opdrachtgever 
zelf al een syntheseroute uitgedokterd, maar 
er zijn steeds meer klanten die op basis van 
modelling een molecuul bedenken. In die ge-
vallen kunnen de zusterbedrijven van Merca-
chemSyncom uitzoeken hoe je het molecuul 
kunt maken. De expertise van MercachemSyn-
com Weert ligt in het proces: hoe kom je in een 
reactor van A naar B. Een project kan worden 
ingedeeld in vier blokken. De R&D-fase, waar 
afhankelijk van de complexiteit van de meer-
staps synthese (voor de process developers –fei-
telijk wetenschappers in een GMP-omgeving– 
kan het niet moeilijk genoeg zijn) drie tot zes 
maanden mee is gemoeid. In de tweede fase 
wordt de demo-batch gemaakt, waarin duide-
lijk moet worden of wat is bedacht ook in een 
kleine reactor kan worden uitgevoerd. Als dat 
lukt, dan kan in de pilot plant de vereiste op-
schaling worden uitgevoerd. Dat is geen appel-
tje-eitje: ook hier kunnen onvoorziene opscha-
lingseffecten naar voren komen. De laatste fase 
betreft de vrijgave van het materiaal, waarbij 
vanuit QC een enorme berg aan analysedata 
wordt verstrekt, niet alleen over de zuiverheid, 
maar ook bijvoorbeeld over de residuele hoe-
veelheid water en oplosmiddelen, wat weer 
belangrijke informatie is voor de uiteindelijke 
formulering. QA reviewt alle informatie ko-
mende uit het maken en analyseren van het 
product en beoordeelt die naar de maatstaven 
van de GMP-richtlijnen.

personeel werkt MercachemSyncom Weert regel-
matig samen met Checkmark Labrecruitment, 
dat geregeld passende kandidaten introduceert. 
Kers op de taart zijn wat analisten betreft de 
talenten die CheckMark’s Analyst Development 
Programme doorlopen, waarbij ze naast hun 
werkzaamheden bij een laboratorium vakinhou-
delijke trainingen en cursussen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling krijgen.
In het algemeen kan worden gesteld dat deelne-

stagiaire, die ons zo goed is bevallen 
dat we haar niet alleen een baan 
hebben aangeboden, maar haar ook 
de mogelijkheid geven om op onze 
kosten een deeltijd HBO-studie te 
volgen.”

Analyst Development Pro-
gramme
Voor het zoeken en werven van 
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haar te investeren door haar verder op te leiden 
in de vorm van een deeltijd master studie analyti-
sche chemie. Het mooie van dat ADP-programma 
is dat er ook een fl inke dosis persoonlijke ontwik-
keling in zit. Daardoor krijgen mensen meer 
zelfvertrouwen en gaan ze zich realiseren dat ze 
veel meer kunnen dan ze denken. Wij hoeven dan 
alleen nog maar een duwtje in de rug te geven. 
En ja, ook alle credits naar Checkmark: het feit 
dat dit type personen in het ADP-programma zit, 
zegt al heel wat. Dat zijn toch de juweeltjes, de 
toppers in de dop!”

I N F O R M ATI E

Checkmark Labrecruitment
www.checkmark.nl

MercachemSyncom Weert
www.mercachemsyncom.com

Netjes dezelfde 
kristallen
De expertise van de process deve-
lopers op het gebied van vastestof-
chemie is cruciaal voor de kris-
talvorm van het eindproduct, die 
op zijn beurt bepalend is voor de 
mogelijkheden van het verder ver-
werken tot een efficiënte toedie-
ningsvorm (formulering) door de 
opdrachtgever. In het pre-formule-
ringswerk bij MercachemSyncom 
Weert wordt hierbij onder meer 
onderzocht welke stabiele kris-
talvormen er kunnen worden ge-
vormd en welke daarvan het beste 
is voor de toepassing (‘polymorph 
screening’). Ook wordt onder de 
noemer van ‘salt screening’ onder-
zocht in welke zoutvorm de actieve 
stof zich het beste gedraagt. Hier-
voor worden veel X-ray poederdif-
fractie metingen (XRPD) uitgevoerd.
Het is ook zaak om de gewenste 
kristalvorm homogeen in het eind-
product te krijgen. Hiertoe worden 
voor de isolatie van de API filterdro-
gers gebruikt. “Als uit de LC-analyse 
blijkt dat het gewenste product is 
gevormd, gaan we dit kristallise-
ren. De slurrie uit de reactor wordt 
op de filterdroger gebracht, waar 
het product begint in te zakken en 
de vloeistof door het filter sijpelt. 
Bij het drogen van de hierdoor ge-
vormde ‘wet cake’ komt heel wat 
Fingerspitzengefühl kijken. Niet 
meteen gaan roeren, want dan krijg 
je kogelvorming. Eerst goed laten 
aandrogen en dan langzaam het 
roerwerk laten zakken. De boven-
laag wordt vervolgens door voor-
zichtig schrapen droog, waarop je 
weer een stukje verder kan zakken. 
Op een gegeven moment heb je een 
mooi homogeen product dat overal 
even droog is. Omdat je door het 
roeren een dynamisch droogpro-
ces hebt, kan je veel sneller tot een 
homogener resultaat komen dan 
bij een meer statische techniek als 
drogen onder vacuüm in een droog-
stoof”, vertelt Remy Litjens.

Het analytische lab staat tjokvol met LC-apparatuur, niet alleen voor QC-analyses, maar ook voor R&D-analysewerk.

In momenteel acht reactoren (waarvan de grootste een 

capaciteit van 1000 liter heeft) worden hoogwaardige 

organische moleculen volgens de gewenste specifi caties 

geproduceerd.
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Extraction Solutions

New generation of extraction systems to meet all your needs:

∙ High performance extraction for widest application range
∙ Speed up extraction thanks to fully automated systems
∙ Multitasking: Six distinct extraction positions enable individual 

process control and simultaneous operation of different 
extraction methods

∙ Maximize safety for you and your analytes

Improve your extraction - make it fast AND flexible!

Extraction Solutions

Download your Pocket Guidewww.buchi.com/fast-and- 
flexible-extraction
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Transparant cryolabel
Bij gebruik van de volledig transparante 
Brady B7600 labels is duidelijk zichtbaar 
hoeveel monster zich in een cryobuisje 
bevindt. Daarnaast zijn ook de tekst en 
barcode goed leesbaar, dankzij de haar-
scherpe bedrukking. B7600 labelmateriaal 
is geschikt voor gebruik in de -90 °C 
vriezer en vloeibare stikstof, zal niet los-
laten of scheuren, en de bedrukking blijft 
leesbaar. Zo zijn monsters in de cryogene 
opslag voor langere tijd identifi ceerbaar, 
ook na meerdere vriescycli. Bovendien is 
het B7600 label bestand tegen autoclaaf 
en heetwaterbad.
Voor een haarscherpe bedrukking van 
het B7600 label zijn de Brady desktop-
printers BBP11/12, i3300, i5100 en i7100 
geschikt, evenals de draagbare Brady-
printers BMP61, BMP71 en M611. Zowel 
1D- als 2D-codes kunnen op het label 
worden geprint en door scanners worden 
gelezen. De Brady Workstation apps voor 
labelontwerp herkennen het materiaal 
direct na installatie in een geschikte 
Brady printer.
Alle bovengenoemde eigenschappen 
maken het B7600 label ideaal voor 1,5-50 
ml buizen zoals die veel gebruikt worden 
in medische en life science laboratoria.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Filters voor celsuspensies en 
primaire celisolaten
Met EASYstrainer celfi lters biedt Greiner Bio-One een innovatieve en gebruiksvriende-
lijke oplossing voor de fi ltratie van celsuspensies. De EASYstrainer kan gebruikt worden 
na enzymatische weefselafbraak voor primaire celisolatie of voor celvoorbereiding 
voorafgaand aan fl owcytometrie. De grote celzeef past op alle conische 50 ml buizen 
en is verkrijgbaar met maasgroottes van 40, 70 en 100 μm. De EASYstrainer Small past 
zowel op buisjes van 15 ml als op kleinere buisjes en reactievaatjes. Deze is verkrijgbaar 
met maasgroottes van 20, 40, 70 en 100 μm.
De stapelbaarheid van EASYstrainers met verschillende 
maasgroottes maakt het mogelijk om cellen die ver-
schillen in grootte te scheiden in één stap. Bovendien 
kan het bovenste deel van de EASYstrainer Small wor-
den omgedraaid. Hierdoor is het mogelijk om cellen uit 
te spoelen voor verder gebruik.
EASYstrainer maakt aseptisch werken veel gemakkelijker: de celzeef kan worden vastge-
houden aan de omringende rand of het handvat, om onbedoeld contact met het steriele 
fi ltermateriaal te vermijden.
Een bijzonder kenmerk van EASYstrainer is de ontluchtingsopening die overblijft tussen 
zeef en buis. De kloof zorgt ervoor dat lucht in de buis snel kan ontsnappen tijdens het 
fi ltreren. Vloeistofophoping tussen zeef en buis of zelfs het overlopen van de celzeef is 
dus uitgesloten.

Greiner Bio-One
info.nl@gbo.com

www.gbo.com

Klik op QR-code 
voor website

Klik op QR-
code voor 

YouTube clip
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56 DIGITAAL SOLLICITEREN

Digitaal solliciteren: ook op afstand
moet je goed zien binnen te komen

Sinds de maatregelen voor coronapreventie van kracht zijn, gaat 
ook solliciteren anders dan we gewend waren. Veel sollicitatie-
gesprekken worden digitaal gevoerd. Comfortabel vanuit huis, via 
Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams, noem maar op. Gaan we dit in de 
toekomst vaker zo doen? Tijd voor wat tips voor online solliciteren. Hoe 
kom je ‘op afstand’ goed binnen bij je nieuwe werkgever? Hoe maak je 
écht contact via een scherm en hoe zorg je ervoor dat je een goede indruk 
achterlaat?

S
ommige sollicitanten vinden een digitaal gesprek ‘wel 
makkelijk’, anderen worden al ongemakkelijk bij de 
gedachte via een scherm bekeken te worden. Beide 
houdingen kunnen er voor zorgen dat je zo’n digitaal 

sollicitatiegesprek niet optimaal benut om jezelf te profileren 
en dat is zonde!
Net als bij een face-to-face gesprek op locatie, kun je een digi-
taal gesprek goed voorbereiden. Allereerst de basics:
• Goed beeld. De eerste indruk is erg belangrijk. Zorg ervoor 

dat je er verzorgd uit ziet met een rustige achtergrond, 
zodat jouw toekomstige werkgever alle aandacht voor jou 
heeft, en niet voor de inrichting van je huis.

• Goed geluid. Hinder kun je (deels) voorkomen door het 
gebruik van een headset en weinig omgevingsgeluid. Geluid 
heeft soms een korte vertraging, dus praat rustig en articu-
leer goed.

• Zorg dat je op tijd klaar zit voor het gesprek en houd je 
telefoon binnen handbereik zodat je bereikbaar bent mocht 
het digitale gesprek onverhoopt niet (goed) tot stand 
komen.

Eenmaal ingelogd in het gesprek, is het begin van het gesprek 
wat ongemakkelijk omdat je elkaar wel al kunt zien, maar 
meestal niet iemand direct begint met praten. De kunst is om, 
net zoals bij een on-site gesprek, de stilte te doorbreken met 
een praatje pot. In deze tijden is er genoeg om over te kletsen, 
maar vermijd politiek gevoelige kwesties.
Hierna zal het gesprek snel verder gaan zoals een gebruike-
lijk gesprek, maar waar moet je dan extra opletten? Omdat 

je naar een beeld kijkt, kun je nog weleens vergeten dat je 
iemand meer aanstaart dan echt aankijkt. Ook hebben we 
de neiging om tijdens een digitaal gesprek minder mimiek te 
gebruiken om ons verhaal en enthousiasme bijval te geven. 
Hierdoor zitten mensen er vaak wat stijfjes bij, wat een 
ontspannen sfeer in de weg kan liggen. Hierover ook een paar 
handige tips:
• Zorg ervoor dat je in de camera kijkt, zodat je oogcontact 

kunt maken.
• Enthousiasme verbindt, dus zet je verhaal kracht bij door dit 

te laten zien. De juiste intonatie en gezichtsexpressie zijn 
essentieel. Vind je dit lastig? Oefen dit van te voren voor de 
spiegel.

• Heb je toch het gevoel dat jouw enthousiasme en/of mo-
tivatie niet goed zijn overgekomen? Benoem dan letterlijk 
dat je erg enthousiast bent. Bij een digitaal gesprek vangen 
we beter op wat we letterlijk horen dan wat we zien.

Waar normaal gesproken het sollicitatiegesprek er pas op zit 
op het moment dat je het bedrijfsterrein verlaten hebt, is het 
gesprek nu afgelopen wanneer de verbinding is verbroken. 
Kom bij de afronding van het gesprek niet in de verleiding om 
jezelf uit het gesprek te klikken: het komt gek over als iemand 
last-minute nog iets wil zeggen en jij bent al weg. Wacht even 
totdat zij het gesprek hebben afgesloten… Je laptop mag nu 
dicht, het gesprek zit erop!

Checkmark Labrecruitment
www.checkmark.nl

■
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15 tips voor een overtuigend en duidelijk cv
• Zorg dat je cv altijd actueel is, dus bijgewerkt tot van-

daag.
• Controleer per sollicitatie of je je cv moet aanpassen: 

probeer kernwoorden uit de vacature terug te laten ko-
men in jouw cv.

• Maak je cv persoonlijk. Voeg een leuke maar zakelijke 
foto toe en vertel in het kort (maximaal drie regels) wie 
je bent, wat je zoekt en wat je te bieden hebt.

• Deel je cv op in vijf kopjes: persoonlijke gegevens, op-
leiding, werkervaring, overige werkervaring en additi-
onele informatie.

• Maak je cv niet langer dan twee tot drie pagina’s. Als je 
veel publicaties hebt, vermeld deze in een aparte bij-
lage, waarnaar je verwijst in je cv.

• Houd persoonlijke gegevens kort. Voor- en achter-
naam, adres, privé e-mailadres, geboortedatum en mo-
biele nummer zijn voldoende.

• Zorg voor een goed bijgewerkt LinkedIn profiel en ver-
meld de link in je cv.

• Vermeld je opleidingen en werkervaringen in omge-
keerde chronologische volgorde. Je begint dus met je 
meest recente baan. Noteer hierbij een duidelijk tijd-
vak (mm/jjjj – mm/jjjj).

• Alle relevante werkervaring telt, dus ook stages en af-

studeertrajecten. Beschrijf deze onder ‘werkervaring’ 
en niet bij ‘opleidingen’.

• Vermeld bij ‘werkervaring’ niet alleen je functie (en 
titel/doel van je onderzoek), maar beschrijf vooral bon-
dig je taken, verantwoordelijkheden en prestaties.

• Vermeld in de bijbehorende periode welke belang-
rijkste technieken/vaardigheden je hebt toegepast of 
geleerd. Zo weet de recruiter wanneer en hoelang je 
hierin ervaring hebt opgedaan.

• Heb je veel werkervaring? Beschrijf oudere ervaring 
(ouder dan 7-10 jaar) kort, zodat je cv niet te lang wordt. 
Hiermee leg je tevens de nadruk op je recente ervaring.

• Houd zinnen kort en gebruik regelmatig opsommings-
tekens. Schrijf geen leen lappen tekst! Dit zal de recrui-
ter namelijk niet gunstig stemmen. Denk bij alles na 
over de relevantie ervan en wees vooral eerlijk.

• Check nogmaals grondig de spelling! Laat het bij voor-
keur door iemand anders nalezen.

• Vermeld referenties (naam, organisatie en functie), 
maar zonder contactgegevens. Controleer wél vooraf 
bij die personen of je hun naam mag vermelden!
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X-pert in laboratoriumapparatuur
SALM EN KIPP

+31 (0)346 26 90 90
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Compact microwave systeem 
voor ontsluiting
Alleen een goede monstervoorbereiding bij AAS, ICP en ICP-MS resulteert 
in de hoogste kwaliteit analyseresultaten. Het gebruik van de Milestone 
microgolfsystemen voor de ontsluiting van monsters bewijst dat al meer 
dan 30 jaar. De nieuwe Ethos Lean is een compacte en economische 
oplossing voor monstervoorbereiding. Microgolftechnologie voor ontslui-
ting wordt daarmee bereikbaar voor laboratoria met een beperkt aantal 
monsters, startende labs of labs die elementanalyse naar een hoger niveau 
willen tillen.
De Ethos Lean is ontworpen voor zure ontsluiting van monsters in gesloten 
reactievaten. In de Maxi-14-rotor passen 14 monstervaten. Deze zijn ge-
maakt van zeer zuiver PTFE-TFM en uitgevoerd met een robuust schild om 
hoge temperaturen en drukken te bereiken. Dankzij de unieke constructie 
van de vaten en rotor is het assembleren snel en eenvoudig. Daarbij wordt 
de veiligheid gewaarborgd door de ‘vent-and-reseal’ technologie, zoals 
ontwikkeld en gepatenteerd door Milestone, die fungeert als individueel 
mechanisme voor drukontlasting. De rotor werkt in perfecte synergie met 
easyTemp-sensor en easyControl-software om volledige en veilige ontslui-
ting van een breed scala aan matrices te garanderen, zoals organische en 
milieumonsters.
De robuuste constructie en rvs reactorruimte met corrosiebestendige 
coating maken ook van deze Milestone een betrouwbaar systeem voor 
jarenlang dagelijks gebruik.

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl

info@salm-en-kipp.nl

Professionele bescherming 
tegen Covid-19
De Greiner Visor is een hoogwaardige kunststof 
gezichtsbedekking die zorgt voor een professionele 
bescherming tegen Covid-19. Het spatscherm be-
schermt de gebruiker tegen alle soorten spetters en 
druppels. Met een oogbescherming van Class 1, vol-
gens DIN EN 166 normen, is de Greiner Visor ideaal 
voor gebruik in ziekenhuizen en (universitaire) medi-
sche centra. Het biedt de noodzakelijke bescherming 
voor artsen en verplegend personeel, zelfs tijdens het 
werken met Covid-19 geïnfecteerde patiënten. Maar 
het biedt ook bescherming aan onderzoekers en 
analisten op het laboratorium.
De Visor is te bestellen door de QR-code te scannen.

Greiner Bio-One
info.nl@gbo.com

www.gbo.com
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Compacte magneetroerder
Van de compacte magneetroerder X-1001 zijn 
er nog enkele op voorraad. Voor een bedrag 
van nog geen negentig euro staat deze op je 
werkplek. De magneetroerder (artikelnummer 
SK863520230263) met vlak design is geschikt 
voor volumes tot 0,8 liter H2O.
De kortingsprijs is € 89 (normaal: € 115). De prijs 
is geldig zolang de voorraad strekt, en exclusief 
BTW en € 0,13 verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl

Large Scale CO2-incubator

PHC Europe biedt de Large Scale CO2-incubator 
MCO-80IC aan met een aantrekkelijke korting. 
Kenmerken:
• Inhoud van 851 liter
• Infrarood CO2-sensor
• P.I.D.-control
• InCu Safe binnenwerk
• Instelbare relatieve luchtvochtigheid
• SafeCell UV (optie)
• Vijf verstelbare shelfs

Vraag nu een offerte aan onder vermelding van 
LABVISION. De actie geldt zolang de voorraad 
strekt.

PHC Europe
biomedical.nl@eu.phchd.com

Upgrade naar Pipetman

Ruil elk merk of model pipet in (werkend of niet-werkend) en 
bespaar op een nieuwe Gilson Pipetman. Je krijgt 30% korting 
bij inruil tot vijf pipetten; 35% bij zes of meer. Kies uit single 
of multichannel uitvoeringen van Pipetman L of Pipetman G.

Ga naar go.gilson.
com/20TRADE en vul het 
formulier in, of stuur een 
mail naar sales-nl@gilson.
com. Vervolgens neemt een 
Gilson medewerker contact 
op om de inruil veilig en 
gemakkelijk te organiseren.

Gilson International
sales-nl@gilson.com

Magneetroerder met verwarming
Er zijn nog een paar aantrekkelijk geprijsde voorraadmodellen 
van de magneetroerder X-1350 met verwarming. De met een 

PID-controller geregelde magneetroer-
der (artikelnummer SK813223020263) 
heeft een temperatuurbereik tot 
550 °C en een capaciteit van maximaal 
20 liter.
De kortingsprijs is € 399 (normaal: 
€ 675). De prijs is geldig zolang de 
voorraad strekt, en is exclusief BTW en 
€ 4,69 verwijderingsbijdrage.

Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl

DHA-analyzer

Direct uit voorraad leverbaar is de DVLS 
DHA Analyzer, een geautomatiseerde oplos-
sing voor de DHA-analyse van nafta, refor-
mate en benzine. De analyzer is gebaseerd 
op een Agilent 8890 GC geconfigureerd 
met een split/splitless inlet, een 100 meter 
analytische kolom en een Flame Ionization 
Detector (FID). De van de PetroReporter 
software voorziene analyzer wordt geleverd 
met een applicatiegarantie en diverse kali-
bratie-, referentie- of QC-monsters.

Da Vinci Laboratory Solutions
supplies@davinci-ls.com

Dilutor met gratis spuiten

De Verity Dispenser Dilutor 
is tijdelijk verkrijgbaar met 
gratis spuit(en) ter waarde 
van maximaal € 1514. Dit 
halfautomatisch systeem 
met spuitpomp en applica-
tiegebaseerde tabletcontrol-
ler is ideaal voor het doseren 

van bulkreagentia, seriële verdunningen, het creëren van 
standaarden, titraties en nog veel meer. De verschillende modi 
kunnen rechtstreeks worden bediend via de touchscreen-
tablet, waaronder: aspirate, dispense, dispense all, loop, 
measure en titrate.

Gilson International
sales-nl@gilson.com
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Analytica 2020  
gaat virtueel
Messe München organiseert de Analytica vakbeurs voor labo-
ratoriumtechnologie, analyse en biotechnologie als virtueel 
evenement. In het nieuwe format ‘analytica virtual’ kunnen 
exposanten digitale beursstands reserveren, die van 19 tot 
23 oktober virtueel te bezoeken zijn. Bezoekers krijgen ook 
allerlei mogelijkheden om kennis op te doen en te netwer-
ken. Grote delen van de lezingen en het ondersteunende 
programma zullen ook na de beursweek in oktober digitaal 
beschikbaar zijn.
Aanvankelijk was in maart besloten om de beurs uit te stellen 
van april 2020 naar oktober 2020. Tot in juli was er veel inte-
resse van exposanten om deel te nemen aan een fysieke beurs. 
Met de in augustus aangescherpte reisadviezen van en naar 
een substantieel aantal landen, berichten van Europese expo-
santen over de onuitvoerbaarheid van hun aanwezigheid op de 
beurs en de onzekerheid die dat met zich meebracht voor de 
maanden daarna, is besloten om volledig digitaal te gaan.
Het Analytica-projectteam werkt nu aan het uitbreiden van 
het ‘analytica virtual’ format, dat in augustus werd gelan-
ceerd, tot een wereldwijd toegankelijke digitale vakbeurs voor 
de laboratoriumindustrie, waarbij zo goed als mogelijk de 
features en highlights onder de aandacht worden gebracht, 
die analytica in München al decennia lang kenmerken.
‘Analytica virtual’ is 24 uur per dag beschikbaar om bezoe-
kers in alle tijdzones te laten deelnemen. Op virtuele beurs-

stands presenteren expo-
santen nieuwe producten en 
productinnovaties uit alle 
gebieden van laboratorium- 
en analytische technologie 
voor de doelsectoren chemie, 
biotechnologie, farmacie en 
voeding. Bezoekers kunnen 
productpresentaties ervaren, 
flyers downloaden en direct in 
contact komen met de betref-

fende exposant via een tekst-, audio- en videochatfunctie. 
Daarnaast zullen webseminars, vakcolleges en een groot deel 
van het ondersteunende programma op het platform beschik-
baar zijn. Belangrijke programma-items worden op verschil-
lende tijdstippen van de dag herhaald.
Eén van de hoogtepunten binnen het programma is de ‘digital 
transformation’ show, waarin bedrijven en wetenschappers 
aan de hand van acht ontwikkelde workflows de mogelijk-
heden rond laboratoriumautomatisering laten zien. Het 
Analytica-congres vindt ook virtueel plaats in 2020 en kan 
daardoor met internationale topsprekers haar hoge professio-
nele niveau behouden.

www.analytica.de

FHI organiseert  
online kennisweken
Omdat voorzien wordt dat ook dit najaar verschillende (deels 
vanuit het voorjaar al uitgestelde) fysieke seminars geen door-
gang zullen kunnen vinden, heeft FHI onder de noemer van 
online kennisweken een aantal webinars opgetuigd rondom 

een specifiek thema binnen 
de laboratoriumtechnolo-
gie. Deze hebben dezelfde 
uitgangspunten als de 
seminars en themadagen die 
aanvankelijk waren gepland: 
lezingen van leveranciers, 
specialisten en klanten over 
de nieuwste ontwikkelingen 
en technische mogelijkhe-
den. Groot verschil is dat 

je lekker vanachter je pc, laptop of telefoon de lezingen kunt 
volgen. Bovendien zijn de lezingen niet in een, vaak overvolle 
dag gepland, maar netjes over de week verdeeld. En je kunt 
ze ook nog eens later terugkijken. Deelname is kosteloos na 
registratie.
De volgende kennisweken zijn gepland:
• 2 t/m 5 november 2020: LabSafety. Veilig werken is in het 

lab altijd een topprioriteit. Tijdens deze kennisweek vertel-
len experts over veiligheidsaspecten bij het inrichten van 
een nieuw laboratorium of uitbreiden van je huidige lab, 
omgaan met gevaarlijke stoffen, de factor gedrag bij veilig 
werken en meer.

• 9 t/m 12 november 2020: Food & Beverage. Voedselveilig-
heid en voedselauthenticiteit zijn onderwerpen die tijdens 
deze kennisweek aan bod komen.

• 23 t/m 26 november 2020: COVID-19. Alle ogen zijn gericht 
op laboratoria om te komen met dé oplossing voor de hui-
dige COVID-19 crisis, in de vorm van een vaccin of medicijn. 
Hoe gaan de labs hiermee om? Welke maatregelen hebben 
zij getroffen, bijvoorbeeld voor het opschalen van hun 
research of testcapaciteit. En welke nieuwe oplossingen bie-
den leveranciers om de labs hierbij te ondersteunen?

• 30 november t/m 3 december 2020: LabAnalyse. Nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van high-end analysetechnie-
ken komen tijdens deze week aan de orde.

Aanmelden
Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste trends op het 
gebied van laboratoriumtechnologie en inspiratie opdoen voor 
praktische oplossingen? Meld je dan aan voor de online ken-
nisweken. De organisatie houdt je op de hoogte van de we-
binars die binnen dat thema gegeven worden. Je kunt precies 
die onderwerpen uitkiezen die voor jou interessant zijn.

www.fhi.nl
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De Column Switching Module, ontworpen door Da Vinci Laboratory Solutions, 
zorgt voor: 

• Efficiënt gebruik van HPLC kolommen bij atmosferische temperatuur 
• Flexibele configuratie voor 6, 8 of 10 kolommen
• Touch screen user interface voor het definiëren en selecteren van de kolommen

Geïnteresseerd in deze Column Switching Module? Neem contact op met Da Vinci.

Met de speciale Column Switching Module  
is het mogelijk om tussen zes, acht of zelfs 
tien verschillende HPLC-kolommen te 
schakelen vóóraf aan de analyse

Efficiënte en flexibele
HPLC analyse

010 258 1870 www.davinci-ls.comMeer informatie? 
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Bent u op zoek naar een betrouwbare specialist voor de invulling 
van uw vacatures in de chemie, biotech, food of farma?  
Dan is CheckMark Labrecruitment de juiste partner voor u.

Werving voor (complexe) vacatures in een veelal schaarse markt, 
is een vak apart. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de juiste 
professional.
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Compact, zuinig en gebruiksvriendelijk

3 soorten water voor elke toepassing in uw laboratorium.

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

Quest

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

labvision

Inzet organoïden
maakt onderzoek stuk effi ciënter

GEWASBESCHERMING
Ceradis zet met nieuw lab vaart achter milieu-
vriendelijke gewasbeschermingsmiddelen

VEREDELING
Veredeling van aardappelen
vergt nog heel wat handwerk

REFERENTIESTANDAARDEN
Specifieker en selectiever explosieven
detecteren met verbeterde IMS-techniek
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