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Nieuw IVF-laboratorium
heeft genoeg opslagcapaciteit voor jarenlange groei
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Lasergebaseerde headspace analyzer ziet
of vaccinflesje luchtdicht blijft bij -80 °C

Implementatie barcodebuizen stroomlijnt
de pre-analyse bij Gelre ziekenhuizen

Laboratoria Zuyd Hogeschool op Brightlands
Chemelot Campus staan middenin werkveld
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Voorspellen van het onvoorspelbare
Op 1 april maak ik sinds enkele jaren een
klein vreugdesprongetje. Vanaf die dag is
het namelijk tot aan 30 september weer
genieten van de droogtemonitor (voor de
liefhebbers: www.knmi.nl/nederland-nu/
klimatologie/droogtemonitor), die iedere
dag op basis van de data van 13 basisstations het neerslagtekort in Nederland weergeeft. Om het extra spannend te maken
zijn er naast de (altijd saaie) mediaan over
ruim 100 jaar aan metrologische data ook
de waarden van het recordjaar 1976 en het
bijna-recordjaar 2018 uitgezet.
Intrigerend aan de actuele grafiek is dat
er achter die lijn nog 15 stipjes staan. Die
geven de 15-daagse verwachting aan, of
beter gezegd: het midden van de verdeling
binnen de marge, die over die periode van
ruim twee weken voorspellen is berekend.
Die grijsgearceerde marge, die vanzelfsprekend over de loop van de tijd wat
uitdijt, heeft iets geruststellends: het kan
afwijken, maar we blijven wel binnen dat
gebied. Hoe anders dan de statistisch gezien vrij idiote, margeloze voorspellingen
van de buienradars van deze wereld die op
grond van zo’n beetje dezelfde data zonder
blikken of blozen zeggen dat er over 11
dagen precies 6,2 mm regen valt.
Het gekke is dat de meeste mensen niet op
statistische nuancering zitten te wachten,
terwijl die toch de voorspelde werkelijkheid het beste benadert. Dat maakt voor
regen of droogte niet zoveel uit, maar -om
maar eens een zijstraat te nemen– als het
gaat over het aantal toekomstige coronabesmettingen, ziekenhuis- en ic-opnames wil
je daar zo goed als mogelijk richting aan
geven. Een stip op de horizon met niet te
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veel onzekerheidsmarge. Het probleem is
echter dat in tegenstelling tot de al decennialang geoptimaliseerde weermodellen
van het KNMI de onderliggende coronamodellen van de bijna buren van het RIVM
nog amper droog achter de oren zijn. Je
kunt daar dus (letterlijk) veel minder van
verwachten, zeker voor de lange termijn.
Een overtreffende trap qua voorspellen –en
hiermee bereiken we het onvoorspelbare
uit de kop van dit stukje– is als je ook nog
eens rekening moet houden met het menselijk gedrag rond die onzekerheid van de
coronavoorspellingen. Voor die uitdaging
staat de organisator van de eerste fysieke
labbeurs sinds tijden, LabNL, van 28 tot en
met 30 september in de Jaarbeurs Utrecht.
Zo’n vier maanden voordat het feest moet
gaan losbarsten is de onzekerheidsmarge
dan ook nog groot, niet alleen rond de
voorspelling of het event door mag gaan,
maar ook of bij groen licht mensen in groten getale afreizen naar Utrecht om LabNL
te bezoeken.
Hoopgevend is dat jullie zelf iets aan die
marge kunnen doen door je nu in te schrijven als bezoeker op fhi.nl/labnl.

Richard Bezemer
Hoofdredacteur LabVision
labvision@bezemercommunicatie.nl
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WATER TECHNOLOGIES

Het klinisch lab draait 24/7
Is uw labwater goed genoeg voor alle analyses?
> Fotometrische leesfouten? Het waterbad kan besmet zijn met deeltjes of bacteriën
> Verminderde kalibratie gevoeligheid? Het medium kan ionisch of organisch onzuiver zijn
> Patiënt materiaal kruisoverdracht? Het water om naalden te wassen kan onzuiver zijn
Als de Labwater Specialisten met ruim 80 jaar ervaring weten we dat klinisch zuiver water
essentieel is voor het gebruik van analysers.
Voor meer informatie download onze “Top Tips on Pure Water for the Modern Clinical Laboratory”
via: www.elgalabwater.com/pure-water-clinical-lab
We zijn bereikbaar op +31 (0) 318 691 500 en info.nl@veolia.com
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Salm en Kipp versterkt zich
met Instrument Solutions
Instrument Solutions en Salm en
Kipp gaan voortaan als zusterbedrijven door het leven. Onder het
motto ‘proud to be sisters’ blijven
beide bedrijven zelfstandig opereren
en zullen elkaar waar mogelijk versterken. Door krachten te bundelen
wordt ‘1+1 = 3’ op gebieden als kennis en advies, (technische) service en
laboratoriumproducten. De bedrijven staan in nauw contact
met elkaar voor het vinden van de best passende oplossingen.
Salm en Kipp en Instrument Solutions zijn samen goed voor
respectievelijk 122 en 22 jaar ervaring in de laboratoriumbranche. Zaken als een eerlijk en deskundig advies, de levering
van apparatuur, accessoires, verbruiksmaterialen, en technische ondersteuning kunnen dus met een gerust hart aan Salm
en Kipp en Instrument Solutions worden toevertrouwd.
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Herstructurering Cryo Solutions
Cryo Solutions heeft de verschillende business units die vallen
onder de holding juridisch gesplitst in ieder een eigen B.V. zijnde
Cryo Solutions B.V., Cryo Medic B.V. en Cryo Logistics B.V. Het
doel hiervan was om de verschillende entiteiten (als onderdelen
van Solutions) als afzonderlijke business-units beter van elkaar
te scheiden.
Cryo Products B.V. heeft de ISO13485 certificering voor zijn
kwaliteitssysteem behaald. Daarnaast is het er als een van de
eerste in de branche in geslaagd om een product compliant te
maken met de Medical Device Regulation (MDR) (EU) 2017/745,
de nieuwe Europese richtlijn die in mei 2021 van kracht is
geworden. Het betreft de CryoFill 2.0 vulautomaat, die ook een
aantal nieuwe en verbeterde features kent, zoals een groter (4,3
inch, 480x320 pixels)
TFF-touchscreen, hoogtemperatuur alarmregeling en ‘one fill all fill’
synchronisatie.
www.cryosolutions.nl
www.cryo-products.com

www.salmenkipp.nl
www.instrument-solutions.com

Greiner Bio-One 45 jaar
Met de inschrijving op 22 april 1976 in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel, werd Greiner BV een feit. In
1978 volgde een eigen vestiging met opslag aan de Kalkovenweg in Alphen aan den Rijn, die zo’n 10 jaar daarna te klein
bleek te zijn voor het groeiende bedrijf, dat inmiddels Greiner
Labortechnik BV heette. In het jaar 1988 werd de huidige
vestiging aan de A.Einsteinweg geopend. In 1994 werden de
verkoopactiviteiten in België en Luxemburg, vanaf 1988 beheerd door de firma Multilab NV, opgenomen en werd tevens
Greiner NV opgericht. De distributie van Greiner-producten
voor Nederland, België en Luxemburg vond vanaf dat moment geheel plaats vanuit Alphen aan den Rijn.
Het productportfolio van de BioScience-divisie richt zich in
karakter op toepassing in de R&D, op universiteiten, in de
farmaceutische en biotechnologische industrie en uiteraard
ook in de academisch medische centra. De Preanalytics divisie
richt zich voornamelijk op de pre-analyse, de afname en
opslag van bloed-, urine-, feces- en speekselmonsters. Het
zogeheten Vacuette-portfolio is een uitvloeisel van de eind
jaren 80 door Greiner GmbH ontwikkelde vacuüm bloedafnamebuis, aangevuld met een breed scala van veiligheidsproducten.
In 2001 kregen Greiner Labortechnik BV en Greiner NV een
nieuwe naam met een meer internationaal karakter, respectievelijk Greiner Bio-One BV en Greiner Bio-One NV.
Een familiebedrijf heeft in het algemeen voordelen voor haar
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medewerkers en voor haar afnemers. Het bedrijf, hoe groot
inmiddels ook, denkt klein, handelt flexibel en werkt op basis
van vertrouwen. Als men het aan de afnemers vraagt, dan
kenschetsen zij Greiner Bio-One vaak als kwalitatief hoogwaardig, meedenkend, maar
vooral betrouwbaar. Het
meedenken is als hoogste
waarde opgenomen in
de divisie OEM, waarin
specifiek naar eigen inzicht
en ontwerp van de klant
producten worden ontwikkeld en geproduceerd.
In 2007 is de oprichter van
Greiner Bio-One BV en
BVBA, Piet Vlietstra, met
pensioen gegaan. Inmiddels
kan gerust worden gesteld,
dat Greiner Bio-One BV is
uitgegroeid tot een volwassen en professioneel bedrijf,
dat haar kracht put uit de
flexibiliteit en slagkracht
van een familiebedrijf.
www.gbo.com
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Laboratoriumbranche begint warm te lopen voor
weer eens een fysieke beurs: LabNL
aan dat ze deze beslissing zelf mogen nemen; 29% geeft aan
toestemming van een leidinggevende nodig te hebben.
De volgende top drie van redenen voor een beursbezoek
kwam uit de enquête naar voren:
• Het opdoen van kennis over producten en diensten.
• Bijhouden van innovatieve technologische ontwikkelingen.
• Het grote aantal leveranciers / distributeurs & netwerken.

LabNL

FHI heeft met LabNL een fysieke vakbeurs ingepland, en wel van 28 tot en met 30 september
2021 in de Jaarbeurs Utrecht. Naast de momenteel (peildatum 17 mei) ruim 40 exposanten op
de beursvloer biedt de organisatie bezoekers een
sterk inhoudelijk conferentieprogramma en faciliteiten voor netwerken en ontmoeten.
De grote vraag voor dit najaar is niet alleen of er een fysieke
beurs kan plaatsvinden, maar ook of mensen daar wel warm
voor lopen. Om hierop een antwoord te vinden peilde FHI
onder oud-bezoekers van WoTS 2018 of ze eind september
2021 een beurs zouden bezoeken als de coronamaatregelen
dat toelaten. Daarvan gaf 86% een positief antwoord. Op
de vraag of men toestemming van de leidinggevende krijgt
om een beurs te bezoeken, gaf 67% van de respondenten

LV Nieuws-Actueel.indd 8

De nieuwe vakbeurs LabNL sluit goed aan bij de wensen van
potentiële bezoekers en toont de nieuwste technologieën,
innovaties, oplossingen en tools voor het laboratorium. Een
breed aanbod aan bedrijven, gericht op labinrichting, -apparatuur en verbruiksartikelen tot aan analytische en optische
instrumenten, chemicaliën, labautomation en life scienceoplossingen geven acte de présence.
Het concept van LabNL bestaat uit drie pijlers:
• Een krachtig en actueel inhoudelijk conferentieprogramma.
• Een gevarieerde beursvloer waar een breed palet aan exposanten innovaties, producten en diensten toont.
• Netwerken en ontmoeten.
LabNL ambieert om dé plek te zijn voor laboranten, labmanagers, onderzoekers en R&D-managers die op zoek zijn naar
concrete oplossingen. De vakbeurs vindt plaats van 28 tot en
met 30 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht.

Lezingen
Het lezingenprogramma van LabNL krijgt vorm door de conferentieprogramma’s van de bekende titels LabAutomation,
LabAnalyse én het nieuwe Life Science event te integreren.
Op dinsdag 28 september staat LabAutomation centraal in
het conferentieprogramma. Sprekers zoomen in op sneller,
efficiënter en nauwkeuriger werken in het lab. Zij praten de
deelnemers bij over actuele thema’s, zoals de rol van data,
high-throughput technologieën en duurzame oplossingen.
Het programma biedt ook een kijkje in de keuken bij laboratoria van je collega’s. Voordat een nieuw instrument wordt
aangeschaft, gaat daar een grondige analyse aan vooraf. Efficiëntie en kostenbesparing spelen in het selectieproces een
sleutelrol in een proces dat maanden of zelfs jaren kan duren.
Hoe gaan vakgenoten om met deze werkwijze en welke lessen kunnen we daaruit leren?
Woensdag 29 september staat in het teken van actuele
analysemethoden in het lab. Gerenommeerde sprekers van
organisaties zoals het NFI en de WUR belichten actuele
thema’s, zoals voedselveiligheid, microplastics en forensisch
onderzoek. Door middel van praktijkvoorbeelden informeren
en inspireren zij je voor je dagelijkse werk.
De ontwikkelingen binnen de life sciences volgen elkaar in

18/05/2021 10:02
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rap tempo op. Sprekers praten je op donderdag 30 september
bij over de laatste onderzoeken op het gebied van celbiologie
en eiwitkarakterisering. Ook toepassingen van de veelgebruikte techniek Next Gen Sequencing komen aan de orde. Als
vierde thema in het programma zijn er een aantal sprekers die
ingaan op innovatieve ontwikkelingen in DNA-technologie.

Effectief communiceren
Het laboratorium vervult bij veel productiebedrijven een
cruciale rol bij de kwaliteitsbewaking. Maar menig lab kan
worden beschouwd als een gesloten bastion. Jolanda Braakman van Eurol schetst in haar lezing op LabNL hoe laboratoriummedewerkers effectief met andere afdelingen kunnen
communiceren, veelal ten faveure van het gehele bedrijf. Als
R&D-manager is Braakman met haar lab verantwoordelijk
voor de dagelijkse controle op de smeermiddelen die Eurol
samenstelt. “Wij als lab doen kwaliteitscontroles van begin
tot eind, zowel op binnenkomende producten als producten
die worden geblend en afgevuld aan de afvullijn.”
“In de traditionele labs zie je vaak dat er keuringen worden
uitgevoerd die alleen aangeven of een onderzocht product
goed of niet goed is”, zegt Braakman. “Wij willen een stapje
extra doen. Want als iets niet goed is, wil je ook weten waarom iets niet goed is en wat er nodig is om dat de volgende
keer te voorkomen. Daarvoor heb je ook andere afdelingen
nodig. Wij staan elke dag bij elkaar om de afgelopen 24 uur
door te spreken en we kaarten afwijkingen uit labsamples
aan. Maar soms kunnen we problemen niet als lab aantonen
en moeten we met andere afdelingen het probleem gaan onderzoeken. Daar worden soms hele projecten van gemaakt.”
“We doen dit dagelijkse overleg tussen afdelingen nu ongeveer anderhalf jaar. De noodzaak is toegenomen, omdat we
als Eurol groeien maar de fabriek hetzelfde blijft. Het is dus
noodzakelijk om first time right te kunnen mengen. Daarnaast
is het belangrijk om als individu, afdeling en organisatie een
bepaalde manier van werken aan te leren.”

9

kijken wat een organisatie nodig heeft en om te kijken welke
communicatietheorieën er zijn om deze processen te verbeteren.” Braakman noemt onder andere de piramide van Maslow
als voorbeeld, waarin de behoeftes van de mens van onder
naar boven worden geordend. Volgens de R&D-manager is
dit model naast het individu ook toepasbaar op afdelingen
of zelfs complete bedrijven: “Als je als afdeling deze stappen
doorloopt, worden medewerkers creatiever en ontstaat er
meer zelfbewustzijn.”
Uiteindelijk kan deze methodische communicatiebenadering
er ook voor zorgen dat bedrijven actief de samenwerking
zoeken met andere organisaties of stakeholders, zegt Braakman. Ze geeft een voorbeeld: “We hebben contact gelegd
met de universiteit van Twente. We willen graag een minder
milieubelastend smeermiddelproduct ontwikkelen. Hoe kan
Eurol daar aan bijdragen? Deze contacten zijn ontstaan uit de
behoefte naar meer externe communicatie.”

Uitdagen
Tijdens haar lezing in het LabNL-conferentieprogramma wil
Braakman de toehoorders vooral uitdagen om vanuit het lab
de verbinding met andere afdelingen actief te gaan zoeken. “Veel labmedewerkers zijn gesloten of introvert”, zegt
Braakman. “Ze kunnen prima aangeven of een monster goed
of niet goed is, maar het samenwerken met andere afdelingen
om samen tot één doel te komen, dat stukje ontbreekt nog
te vaak. Ik zou iedereen mee willen geven om deze methode
uit te proberen. Je daagt laboratoriummedewerkers er mee
uit door hun zegje te laten doen. Vermoedelijk zullen ze op
termijn veel positieve energie terug ontvangen. En er komen
grandioze ideeën uit.”
Het bezoek aan LabNL is gratis. Aanmelden kan via de website.
fhi.nl/labnl

LabVision
digitaal
ontvangen?

Methodische aanpak
Om deze nieuwe methode van nauwe communicatie tussen
labs en andere afdelingen te introduceren, heeft Braakman
verschillende theorieën bestudeerd: “Ik vind het leuk om te
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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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Label buisjes in
enkele seconden

Compacte incubator
PHC heeft het assortiment incubatoren uitgebreid
met de MCO-50AIC / MCO-50M. Dit compacte model
incubator voor persoonlijk gebruik heeft een capaciteit
van 50 liter en is leverbaar in een CO2-versie én in een
multigas-versie. Ze meten slechts 480 x 550 x 585 mm;
de interne afmetingen zijn 370 x 363 x 385 mm.
Net als de andere CO2- en multigas-incubatoren bieden
ook deze compacte modellen een nauwkeurige regeling
van de CO2/O2/N2-concentratie en een nauwkeurige
temperatuurregeling (±0,25 °C) voor het kweken van
cellen. De incubatoren kunnen optioneel worden uitgebreid met extra voorzieningen, zoals H2O2-decontaminatie en SafeCell UV lamp.

Automatiseer de identificatie
van buisjes om de output van je
laboratorium te verhogen. Gekoppeld aan de BradyPrinter i7100, print
en brengt de labelapplicator labels op buisjes aan in enkele seconden,
zodat laboranten meer tijd kunnen besteden aan hun kerntaken. Ook
het werken met handschoenen aan gaat veel eenvoudiger. Gelabelde
buisjes kunnen handmatig worden verwijderd of automatisch in een
lade worden geworpen. Het printen kan eenvoudig worden gestart
met een voetpedaal, sensor of programmeerbare controller. De Brady
labelapplicator is geschikt voor buizen met een diameter tussen 10 en
17 mm en een lengte van 38 tot 105 mm, met of zonder dop.
Brady’s gespecialiseerde laboratoriumlabels blijven kleven en intact
tijdens de verwerking en opslag van monsters. De labels vervagen
niet en de opdruk loopt niet uit bij blootstelling aan chemicaliën bij
bedrukking met de speciaal ontwikkelde inkten van Brady. Ontwerp
snel labelsjablonen met de apps van de Brady Workstation Lab-suite.
Importeer data uit Excel, creëer barcodes en voeg leesbare informatie
toe in enkele klikken.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-kipp.nl

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical/incubation
biomedical.nl@eu.phchd.com

Onderwijsmicroscoop voor lesgeven op afstand
De Eclipse Ei onderwijsmicroscoop van Nikon is ontworpen voor
een intuïtieve bediening en een verbeterde leerervaring. Aan de
hand van de ‘Online Guide’, de mobielvriendelijke, webgebaseerde
bedieningshandleiding met videotutorials, kunnen studenten leren
hoe ze de microscoop zelfstandig kunnen gebruiken. Ook is het
een handige tool om de regels voor het gebruik van de microscoop
door te nemen. De handleiding kan snel op een mobiel
apparaat worden geopend door de QR-code op de microscoop te scannen. Door de Eclipse Ei met de Digital
Sight 1000-camera te combineren kunnen leraren en
studenten eenvoudig microscoopbeelden delen via een
monitor of een PC die is aangesloten op een projector.
De beelden kunnen ook worden gedeeld met andere
PC’s of mobiele apparaten door de microscoop aan
te sluiten op een tablet PC met de NIS-Elements L
imaging software. De Eclipse Ei heeft een ergonomische vormgeving die een natuurlijke houding bij het
gebruik van de microscoop bevordert en vermoeid-
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heid minimaliseert. De bedieningselementen
zijn met een kleur gemarkeerd en zijn gelabeld
met eenduidig te begrijpen symbolen voor
een vlotte, intuïtieve bedieningservaring. De
diafragma-posities van de condensor hebben
een kleurmarkering die overeenkomt met de
kleurlabels op de objectieven. Hierdoor kunnen gebruikers snel de
diafragmapositie optimaliseren voor het gekozen objectief.
Met een gewicht van circa 5,2 kg is de compacte microscoop gemakkelijk te dragen. Ondanks zijn geringere gewicht is de microscoop
‘student proof’ en biedt hij een stabiel platform voor het bekijken
van microscopische details. Een geïntegreerde houder voor de ACadapter en een snoeroprolsysteem zorgen ervoor dat de netsnoeren
niet kwijt kunnen raken.
Nikon Europe
www.microscope.healthcare.nikon.com
microscopes.nl@nikon.com
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Implementatie barcodebuizen
stroomlijnt pre-analyse
bij Gelre ziekenhuizen
Gelre ziekenhuizen past als eerste ziekenhuisorganisatie in Nederland op
grote schaal voorgelabelde barcodebuizen toe. Een projectgroep van
veertien sleutelspelers met kennis over afname, analyse, ICT en
workflow heeft hiervoor het afgelopen jaar verschillende kernprocessen en systemen uitgedacht, aangepast en geïmplementeerd.
Inmiddels worden de eerstelijnsaanvragen bij zowel de poliklinische
bloedafname als de prikposten volgens de nieuwe werkwijze afgehandeld.
Het verandertraject voor de aanvragen van specialisten is naar verwachting na de zomer afgerond.

H

et gedigitaliseerd aanvragen van labbepalingen door de huisarts gebeurt bij
het Gelre sinds vier jaar via de door Topicus aangeboden web-based software
Lab Online. De huisarts vult in dit systeem een
digitaal aanvraagformulier in, op basis waarvan
een order wordt aangemaakt. Deze order wordt
verstuurd naar LABOSYS, het LIMS van Philips
Healthcare dat wordt gebruikt door de klinischchemische labs in Apeldoorn en Zutphen. Het
LIMS genereert vervolgens barcodes, die bij de
prikposten en de poli’s tijdens de bloedafname
op de buizen worden geplakt. Op basis van de
barcode vinden in de laboratoria per buis de in de
order aangegeven analyse(s) plaats, waarna de
uitslagen automatisch worden doorgegeven naar
de aanvrager. Dit proces werkt prima, maar kan
nog beter door gebruik te maken van voorgelabelde barcodebuizen. Reden om eind 2019 een
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project te starten waarin als eerste de route van
de eerstelijnsaanvragen is aangepakt.

Geen verkeerde buis meer
Met succes, concludeert coördinator buitendienst
afnames Gonnie Beltifa op basis van de ervaringen van medewerkers van de prikdienst met de
Greiner Bio-One barcodebuizen. “Waar we eerst
zelf etiketten moesten printen of stickervellen
met voorgeprinte barcodes gebruikten om op
de buizen te plakken, is dat met de VACUETTE
barcodebuizen niet meer nodig. Bovendien staat
alles wat je als bloedafnamemedewerker doet
direct in het laboratorium informatie systeem en
krijg je ook meteen terugkoppeling of alles goed
is gegaan: heb je de buis gepakt die bedoeld is
voor de bepaling in de aanvraag, heb je niet te
weinig of juist te veel buizen afgenomen. Als je
iets verkeerd hebt gedaan, kan je dat herstellen,

terwijl de patiënt er nog is. In de
oude situatie kon het voorkomen dat
een patiënt opnieuw moest worden
geprikt omdat ze er pas in het lab
achter kwamen dat je bijvoorbeeld
een verkeerde buis had gepakt. De
kans daarop is nu veel kleiner, misschien wel nul!”

Vele voordelen
Ook aan het andere eind van de
keten, in de klinisch chemisch laboratoria in Apeldoorn en Zutphen,
betaalt de nieuwe werkwijze zich uit,
al moeten sommige voordelen nog
in de praktijk uitkristalliseren. “Het
meer gestructureerd en gedigitaliseerd werken komt sowieso ten
goede aan de kwaliteit”, zegt labora-
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Medische fotografie, Gelre ziekenhuizen
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Laurens-Jan Jellema, klinisch chemicus bij Gelre ziekenhuizen: “Door de implementatie van barcodebuizen hebben we veel beter zicht op de analyses die we voor patiënten op een dag
moeten doen, omdat we dat door de digitalisering van het traject direct na afname inzichtelijk hebben.”

toriummanager Jan Vijfhuizen. “Voor
de ISO-certificering is het belangrijk
om te weten wie wat wanneer heeft
afgenomen, hoe lang de buizen
onderweg waren naar het lab, hoe de
identiteit is geverifieerd, enzovoorts.
Dat gebeurde al, maar nu kan je
deze data loggen en gemakkelijk terugvinden. Dat maakt de procedure
ISO-proof.”
Ook wordt op tal van aspecten efficiencywinst geboekt. “We hebben
veel beter inzicht in de analyses
die we voor patiënten op een dag
moeten doen, omdat we dat door de
digitalisering van het traject direct
na afname inzichtelijk hebben. Ook
hebben we nu de tools in handen
om het gehele pre-analyse proces
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gestructureerd na te lopen en waar nodig te optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter bepalen hoeveel bloed er per patiënt afgenomen moet
worden om alle analyses uit te voeren en daarbij
zo min mogelijk buizen te gebruiken door het slim
samenvoegen van bepalingen. Zo hebben we de
HbA1c-bepaling, die we nu nog in een aparte buis
doen, op het oog om samen te voegen met de Hbbepaling. Dat scheelt zo 10.000 buizen per jaar!”,
vult klinisch chemicus Laurens-Jan Jellema aan.

Soepele uitrol
De praktische voordelen voor de medewerkers van
de bloedafname maakten dat de implementatie
aan het front-end gedeelte van het analyseproces
soepel verliep. “De uitdaging zat hem vooral in
de communicatie. Hoe informeer en instrueer je
een team van meer dan 80 medewerkers, die op
verschillende plekken in de regio werken. Bedenk

dat we naast de twee poliklinische faciliteiten in
de ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, ook
nog het Gelre Diagnostisch Centrum (GDC) en
26 prikposten hebben. Bovendien zijn er dagelijks verschillende medewerkers onderweg om
bij mensen thuis bloed af te nemen. Het vergde
wel wat coördinatie om iedereen vrij te maken
voor instructie, maar eenmaal op de juiste tijd op
de goede plek hadden ze de nieuwe procedures
snel aangeleerd. Bij sommigen zagen we wel wat
koudwatervrees, omdat nu niet langer de naam
en geboortedatum op het etiket zichtbaar zijn (en
je er ook niets op kan schrijven), maar door uit te
leggen hoe dat is geborgd in het systeem konden
we die twijfel snel wegnemen”, vertelt Leny van
Wuijckhuijse, teamleider front-office bij het Gelre.

Buisnummer wordt leidend
Waar medewerkers van de bloedafname bij wijze ➞

18/05/2021 10:01

14

De nieuwe werkelijkheid bij Gelre ziekenhuizen: bloedbuizen met etiketten waarop alleen

Het scannen van voorgelabelde barcodebuizen bij de bloedafname maakt het pre-analyse

een barcode en een buisnummer te zien is. (foto: Medische fotografie, Gelre ziekenhuizen)

proces en stuk efficiënter. (foto: Medische fotografie, Gelre ziekenhuizen)

Het volledige assortiment
aan bloedafnamebuizen
van Greiner Bio-One is
beschikbaar in barcodebuisuitvoering.

van spreken ‘binnen een dag om’ waren, vergde
het meer tijd om de onderliggende IT-systemen
aan te passen voor het werken met de barcodebuizen. De grootste verandering zat hem in het
gegeven dat niet langer het LIMS vanuit de order
met het betreffende labnummer de barcodes
genereert, maar dat elke buis een unieke barcode
heeft en je deze aan de order koppelt. Het buisnummer dat is gekoppeld aan de unieke barcode
van de barcodebuis is leidend geworden. In die
barcode zit ook nog andere informatie ingebakken, zoals type buis, formaat, expiratiedatum en
lotnummer.
Een ander verschil dat softwarematig voor de nodige uitdagingen zorgde is het aantal posities dat
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met de verschillende typen nummers is gemoeid.
Voor de labnummers uit het LIMS waren zes
posities gereserveerd, wat neerkomt op 999.999
verschillende nummers. Daarnaast was er nog
een tweecijferig materiaalnummer dat de uit te
voeren bepaling aangeeft. Als er voor een patiënt
verschillende bepalingen moesten worden uitgevoerd, waren er dus meerdere labnummers aan
een patiënt gekoppeld. De VACUETTE buisnummers bestaan uit twaalf cijfers, wat –op eentje
na– 1 biljard verschillende nummers oplevert.
Daar kan je met een jaargebruik van circa 1,2
miljoen buizen wel even op teren, en is de kwalificatie van unieke nummers gerechtvaardigd.
Met de barcodebuizen is ook het werken met

de labnummers eenduidiger. In de
oude situatie werden de labnummers namelijk op twee manieren
uitgegeven, wat in verband met de
eindigheid van de reeks extra checks
& balances vergde. De ene reeks
betreft vooruitgegeven labnummers op etiketten, die uitgeprint
worden klaargelegd bij prikposten.
Als er een patiënt komt, worden die
geplakt op het orderformulier en
de afgenomen buizen. In de andere
situatie komt de patiënt op de poli
bij de balie met een aanvraag. Die
aanvraag wordt door de baliemedewerker ingevoerd en op dat
moment wordt er vanuit het LIMS
een labnummer gegenereerd met de
etiketten voor de afnamebuizen.

Aanpassingen in software
Met de nieuwe systematiek moest
de Lab Online software zodanig
worden aangepast dat de buisnummers goed verwerkt kunnen
worden met het juiste materiaal.
Bovendien moesten die buizen
ook direct te koppelen zijn aan de
aanvraag, zonder dat daar eerst een
match met de voorschriftcode voor
gedaan hoefde te worden. Ook het
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Veertien projectleden en een scheutje Haarlemmerolie
Bij het project voor de implementatie van de bloedafnamebuizen en alles wat
daarbij komt kijken in de softwaresystemen en het laboratoriumproces zijn
veertien projectleden betrokken, ieder verantwoordelijk voor zijn of haar
deel. Omdat er wordt samengewerkt tussen meerdere externe partijen in
één projectgroep en mede daardoor synergie tussen activiteiten op een gegeven moment een uitdaging bleek, is in de persoon van Thomas van Zanten
(Cushion Consultancy) een onafhankelijke externe manager gevonden om
een meer projectmatige structuur neer te zetten en regie aan te brengen om
koers en vaart te houden, waarbij iedereen zo efficiënt mogelijk zijn of haar
vakspecifieke bijdrage aan het proces kan leveren. Thomas vergelijkt zijn rol
daarin met Haarlemmerolie.
De projectleden vanuit Gelre ziekenhuizen zijn:

• Jan Vijfhuizen, manager laboratoria KCHL en MMI
• Laurens-Jan Jellema, klinisch chemicus met aandachtsgebieden ICT, preanalyse en chemie

berichtenverkeer tussen Lab Online en LABOSYS
werd onder de loep genomen.
In het LIMS is er vervolgens voor gezorgd dat de
externe buisnummers kunnen worden gekoppeld
binnen het datamodel. Ook kan nu vanuit de buis
worden teruggegaan naar de juiste patiënt en
het juiste labnummer. Verder is de software aangepast voor de oude lab- en materiaalnummers,
waar nu nieuwe nummers voor langskomen.
Belangrijk in dat perspectief is dat de verschillende systematieken naast elkaar kunnen functioneren. “De implementatie van de VACUETTE
barcodebuis is een stapsgewijs proces in een
omgeving waar 24/7 analyses worden uitgevoerd. Bij het gros van de prikposten worden
zowel eerste- als tweedelijnsaanvragen afgehandeld. Zolang de implementatie nog niet 100% is
uitgevoerd, werk je altijd met een mix van oud
en nieuw. En dat moet altijd goed gaan, de kwaliteit moet geborgd zijn, want in the end stellen
artsen op basis van ziekteverschijnselen en de
labuitslagen een diagnose, sluiten een ziekte
uit of behandelen een patiënt. Dat moet goed
blijven gaan”, stelt Laurens-Jan Jellema.

Uitgebreid testen
Nadat de programmeurs van Lab Online en
Philips Healthcare de aanpassingen hadden
doorgevoerd zijn de nieuwe functionaliteiten
uitgebreid getest. Eerst op softwareniveau:
wordt in Lab Online na de afname de juiste
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José van Gortel, applicatiebeheerder laboratoria
Eric Klein Haneveld, applicatiebeheerder laboratoria
Henk Brinkman, senior applicatiebeheerder laboratoria
Mandy van Lohuizen, coördinator poliklinische bloedafname Apeldoorn
Mirjam Heuvelink, coördinator poliklinische bloedafname Zutphen
Gonnie Beltifa, coördinator buitendienst
Leny van Wuijckhuijse, teamleider front-office
Ria Nuesink, teamleider front-office
Dinanda Wes, teamleider hematologie

De betrokken leveranciers zijn vertegenwoordigd door:

• Monique van Zanten, manager pre-analytics, Greiner Bio-One
• Jos Wassing, ICT-specialist/sales specialist LabInformatics, Philips Healthcare
• Rob Spee, implementatiespecialist Lab Online, Topicus

buis aan het juiste testprotocol gekoppeld;
wordt in het LIMS de juiste buis aan de juiste
test gekoppeld? Daarna is de communicatie
met de analyzers onder de loep genomen. “Een
analyzer krijgt de barcodebuis aangeboden en
die vraagt dan aan het LIMS wat er in de betreffende buis moet worden bepaald. Al die koppelingen zijn we langsgelopen om te checken
of ze ook werken met de nieuwe barcodes. En
of vervolgens de uitslagen correct in het LIMS
belanden”, vertelt Henk Brinkman, die als applicatiebeheerder bij het Gelre verantwoordelijk
is voor de softwaresystemen van onder meer
klinische chemie.

medewerkers. Aan de hand van een
risico-inventarisatie zijn de risico’s
vooraf en tijdens het project in
kaart gebracht.
Sinds begin mei werken 20 van 26
prikposten en de drie poliklinieken
met de VACUETTE barcodebuizen.
Er zijn er al meer dan 70.000 barcodebuizen afgenomen. “We zijn
inmiddels hard op weg naar een
uniform proces in de routing naar
het laboratorium, wat maakt dat
we onze analyzers nog efficiënter
kunnen inzetten”, aldus LaurensJan Jellema.

Gefaseerde implementatie
Nadat eerst in een testomgeving is onderzocht
of alles wat je hebt bedacht ook daadwerkelijk
werkt, is op kleine schaal een live test gedaan,
waarbij de routing nauwkeurig is gevolgd,
eerst met testpersonen en daarna met een
kleine groep eerstelijns patiënten, die zijn
geprikt op de poli in Apeldoorn. Vervolgens is
de nieuwe werkwijze stapsgewijs uitgebreid
naar alle eerstelijns patiënten op die priklocatie. Daarna volgden de decentrale priklocaties,
die van de Gelre-vestiging in Zutphen en het
GDC. Bij iedere uitbreiding van het werkveld
is door de projectgroep geëvalueerd wat goed
is gegaan, waar verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd, waar nog zorgen liggen van de

I N F O R M AT I E

Greiner Bio-One
www.gbo.com
Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl
Topicus
www.topicus.nl
Philips Healthcare
www.philips.nl/healthcare
Cushion Consultancy
www.cushionconsultancy.com
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Nieuw lab HZPC Research
biedt meer werkruimte
op hetzelfde vloeroppervlak
Het nieuwe QA-laboratorium van HZPC Research in het Friese
Metslawier is dusdanig efficiënt ingedeeld en ingericht dat de
onderzoekers er meer werk- en bewegingsruimte hebben dan in
het oude lab. Dit terwijl het nieuwe lab qua vloeroppervlak nauwelijks
groter is. Chemisch analist Valentina Ohm en facility manager Hilmar Tamming waren de drijvende krachten achter de realisatie van het met meubilair en zuurkasten van Köttermann ingerichte laboratorium.

I

n het najaar van 2022 moet alles klaar zijn
rond de grootscheepse verbouwing van de
laboratorium- en kantoorfaciliteiten bij HZPC
Research, dat zich richt op het verbeteren van
aardappelrassen door veredeling en innovaties
in teelttechnieken. “De groei van ons bedrijf
hebben we lang binnen de bestaande bebouwing
kunnen oplossen, maar op een zeker moment is
die rek eruit. We hebben derhalve een gedetailleerd plan uitgewerkt, waarin we fasegewijs de
verschillende faciliteiten een flinke upgrade geven
of in nieuwbouw onderbrengen. Daarbij was en
is het steeds een uitdaging om het werk zo goed
mogelijk doorgang te laten vinden, zeker voor het
labpersoneel”, vertelt Hilmar Tamming, sinds drie
jaar facility manager met niet alleen de gebouwen, maar ook 120 hectare aan proefvelden met
talloze aardappelrassen onder zijn hoede.

QA-laboratorium
Waar Hilmar Tamming nog wel een tijdje zoet is
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met de verbouwingen, is er het wat dat betreft
voor chemisch analist Valentina Ohm een stuk
rustiger. Sinds januari van dit jaar werkt zij met
haar vijf collega-onderzoekers van QA in een
gloednieuw laboratorium, dat volledig naar wens
is ingericht. Het QA-laboratorium houdt zich
bezig met het bepalen van de inhoudsstoffen van
aardappelen. Dit in het kader van de ontwikkeling
van aardappelrassen met nieuwe of verbeterde
eigenschappen, het veredelingsproces waar alles bij
HZPC Research om draait. “Bij de ontwikkeling van
een nieuw of verbeterd ras, dat door een uitgebreid
en gefaseerd selectieproces wel tien jaar kan duren,
kijk je naar verschillende eigenschappen. Aan de
ene kant zijn dat eigenschappen als kiemkracht
en resistentie tegen allerlei ziektes die worden
geïnduceerd door schimmels, bacteriën, virussen of
aaltjes. Daar wordt met een moleculair-biologische
bril naar gekeken door onze collega’s van fytopathologie en celbiologie. Aan de andere kant wil
je ook selecteren op zaken als stevigheid, smaak

en het gedrag van de aardappel in
verwerkingsprocessen als koken en
bakken. Voor die eigenschappen duik
je meestal niet het DNA in, maar ga
je de inhoudsstoffen van de aardappel
uitpluizen. Een aardappel bestaat niet
alleen uit zetmeel en water, maar er
zitten ook allerlei eiwitten, suikers,
mineralen en aminozuren in. Wij
houden ons bezig met het ontrafelen
van dat chemische spectrum en –niet
onbelangrijk– bepalen wat die stoffen
doen; wat voor effect hebben ze op
welke eigenschappen? Daarvoor gebruiken we een keur aan instrumentele technieken, met als belangrijkste
GC/MS, LC-MS, Q-TOF-MS, XRF en
FT-IR”, vertelt Valentina.

Goudgele frites
Een voorbeeld van zo’n relatie tus-
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Facility manager Hilmar Tamming in het gloednieuwe door Köttermann ingerichte QA-laboratorium van HZPC Research.

sen inhoudsstof en eigenschap is
de aanwezigheid van suikers en het
bakresultaat van frites. Als je frites
bakt, wil je dat er geen suikers in
zitten, want die karameliseren en
dan worden de frites bruin en minder gezond. Voor de ontwikkeling
van aardappelrassen die geschikt
zijn voor het maken van frites selecteer je dus onder andere op die
eigenschap, zowel bij net geoogste aardappelen als bij bewaarde,
want tijdens het bewaarproces
wordt namelijk zetmeel omgezet
in suikers. Voor het commerciële
succes van zo’n ras is het dan ook
zaak dat de planten grote, wat
langwerpige knollen geven waaruit
je mooie lange frites kunt snijden
en dat ze lekker krokant afbakken.
En dat aan allerlei voorwaarden
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wordt voldaan qua resistentie tegen ziektes,
enzovoorts.

Methode-ontwikkeling
Waar de relatie tussen stof en eigenschap bij het
fritesvoorbeeld vrij eenduidig is, geldt dat in de
regel niet bij de projecten die de onderzoekers
van het QA-lab draaien. “Wij proberen steeds
nieuwe vragen te beantwoorden, hetzij van de
veredelaars, hetzij uit de markt. Het eerste jaar
van zo’n project trek je uit voor het ‘proof of
principle’: dat je aantoont dat je de stof waarvan
je denkt dat die verantwoordelijk is voor een bepaald effect kunt meten. Je bent dan vooral bezig
met methode-ontwikkeling, optimalisering van
de monstervoorbewerking, scheiding en detectie.
De drie, vier jaar daarna is het altijd spannend of de beoogde eigenschap ook genetisch
wordt doorgegeven. Ook in die periode vinden
uiteraard de metingen plaats. Daarbij worden
nauwgezet externe factoren als weersomstandig-

heden (warmte, regen) en manier van bemesten
geregistreerd. Onze business is er wel eentje
van geduld. Met één oogst per jaar kan je ook
maar één keer per jaar meten. Je moet er voor
waken dat de toevallige omstandigheden van dat
ene jaar geen bias op je metingen veroorzaken.
Vaak meten we ook aardappels van verschillende
proefvelden, zodat je ook de invloed van bodemsoort kan meenemen. Dat levert een enorme
dataset op, waarmee onze specialisten voor
dataverwerking en -analyse aan de slag gaan om
ze te duiden, er betekenis aan te geven”, legt
Valentina uit.

Routine
Zodra een methode is gevalideerd, en dus ook de
extra informatie geeft waarvoor hij is ontwikkeld, wordt die overgedragen naar de collega’s
van ‘operations’. In dit laboratorium kan de
betreffende bepaling door automatisering in veel
grotere aantallen – duizenden tot tienduizenden ➞
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Kwalificaties als open, licht en transparant maken het fijn werken voor de zes onderzoekers in het QA-lab.

per jaar– routinematig worden uitgevoerd. Dat is
een heel andere manier van werken.
Op die manier kan bijvoorbeeld het suikergehalte
inmiddels routinematig worden gemeten met
een gevalideerde bepaling. Niet iedere bepaling
is overigens gemakkelijk over te dragen. “Voor
de vleeskleur in aardappels, waar veel variatie
in voorkomt bij aardappelen, hebben wij een
methode ontwikkeld waarbij de LC-MS aan
te pas komt. Die techniek leent zich niet voor
grootschalige, routinematige uitvoering, dus die
bepaling doen wij zelf”, aldus Valentina.

wil je omwille van die transparantie juist niet. We
hebben derhalve een plan uitgewerkt waarbij het
apparatuurgedeelte van de rest van het lab wordt
afgeschermd door een soort van eiland met wat
hogere kasten, zodat de herrie aan één kant
blijft. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar
een leverancier voor het meubilair, waarbij de
keuze is gevallen op Köttermann. Het modulaire
concept met robuust, metalen meubilair sprak
ons al aan. Na een bezoek aan een laboratorium
dat net met dit meubilair was ingericht, was er
voor ons geen twijfel meer”, aldus Hilmar.

Efficiëntere labindeling

Meedenken

Het oude laboratorium was een langwerpige, wat
hokkerige ruimte, met veel deuren en muren. De
nieuwe situatie met een overzichtelijke vierkante
ruimte gaf Hilmar en Valentina de mogelijkheid
om alles open en transparant te houden, en efficiënter in te delen. Dat bracht met zich mee dat
er veel meer werkruimte kon worden ingetekend
ondanks het feit dat het netto vloeroppervlak
nauwelijks was toegenomen.
“In het lab staan meerdere apparaten die best
wel wat geluid produceren en warm worden. Die
kan je dan in een aparte ruimte zetten, maar dat

Het basisplan zelf is niet gewijzigd. Wel is de
functionele indeling nog goed onder de loep genomen: hoe diep, breed en hoog wil je specifieke
werkplekken hebben (en is dat ook nodig?), en
wat zijn dan de consequenties voor de looppaden.
Op detail- en afwerkingsniveau bracht Köttermann nog vele ideeën aan, die bij Valentina
een gewillig oor vonden. “Bij GC’s en LC’s heb je
veel klein materiaal voor vervanging en zo. Die
hadden we in lades zitten. Maar ik vond een kast
met allemaal lades niet zo’n denderende oplos-
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sing. We wilden het ook een beetje
strak houden. Dat kan met de optie
voor een hoge kast, met lades tot
een bepaalde hoogte en daarboven
planken. Verder werden we goed
geadviseerd over hoeveel kastjes
van welke soort we konden inpassen, en hoe we die zo goed mogelijk
konden indelen. Veel bovenkastjes,
en ook een ladenblok, want anders
kom je niet uit met je spullen. Beugels voor je beeldscherm, uittrektafels voor je toetsenbord: oplossingen waarmee je weer een stukje
ruimte op je werkvlak wint. Ook
de oplossing met een in het blad
verzonken weegsteen is een ruimtewinner, omdat je het tafelblad
eromheen gewoon kunt gebruiken
zonder het weegproces te verstoren. En soms ook wat extra’s. Naast
de vele stopcontacten in de middenconsoles werd aangegeven dat
een extra torentje met stopcontacten op een tafel altijd handig is, al
is het alleen maar voor het opladen
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Apparatuurtafels op wieltjes maken het leven voor de servicemonteurs een stuk aangenamer.

van je telefoon”, somt Valentina op.

Tafels op wielen
Analyse-apparatuur heeft veel aansluitingen. In
de ideale situatie met (heel) veel labruimte kan je
loze ruimte achter de apparatuur intekenen, zodat de servicemonteur er gemakkelijk bij kan. Die
optie was voor het nieuwe QA-lab niet haalbaar.
Köttermann heeft hiervoor de labtafels uitgerust
met stevige wielen, zodat de tafels, indien nodig,
gemakkelijk een stukje kunnen worden verplaatst. Deze tafels zijn bovendien een stuk lager
gemaakt dan de de standaard uitvoering, zodat
de apparatuur zelf op comfortabele werkhoogte
staat. Ook zijn ze breder dan het standaard assortiment.
Aan beide kopse kanten van het kasteneiland
is een Exploris zuurkast geplaatst. Ook daar is
Valentina om meerdere redenen goed over te
spreken, zeker in vergelijking met de oude situatie. “De oude zuurkasten hadden een afzuigsysteem aan de achterkant, waardoor je nooit iets
tegen de achterwand kunt plaatsen omdat je dan
de flow verstoort. Daar hebben de nieuwe kasten
geen last van. Ook zit hier het waterkraantje aan
de voorkant, zodat je er makkelijker bij kunt.
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Een slim ingedeelde kast voor het GC- en LC-toebehoren.

Verder willen we ook wel eens aan de zuurkast
zitten. Dat is opgelost door geen kastjes aan de
onderkant te maken, zodat je je benen goed kwijt
kunt.”

Flexibel met aansluitingen
Het QA-lab is een echt researchlab, wat betekent
dat er regelmatig nieuwe apparatuur bijkomt
en andere instrumenten worden vervangen. Om
daarin zo flexibel mogelijk te zijn is voor verschillende aansluitingen een soort van ringleiding
gemaakt die het hele laboratorium bestrijkt. “We
hebben nu maar op één plek stikstof nodig, maar
als we morgen bedenken dat we aan de andere
kant ook stikstof nodig hebben, dan is dat met die
ringleiding zo gefixt. Dat hebben we in de praktijk
ook al ondervonden, omdat het voor een nieuwe
methode nodig was om onder stikstof te drogen.”
Het grootste staaltje van flexibiliteit kwam bij
de plaatsing van het meubilair naar voren. “Toen
we het meubilair bestelden was de bouw van
het laboratorium nog niet zo ver gevorderd dat
de mensen van Köttermann alles precies konden
inmeten. Ze moesten dus uitgaan van de bouwtekeningen, die niet helemaal duidelijk waren wat
betreft binnen- en buitenmaten. Bij de levering

werden we geconfronteerd met
20 centimeter minder ruimte dan
gedacht. Dat is in overleg creatief
opgelost. Het eiland is zo geplaatst
dat je aan de ene kant goed kunt
zitten bij de zuurkast en aan de andere kant meer staande handelingen
uitvoert. Zo kan je er ook gemakkelijker langs, wat bij uitmiddelen
van de loopruimte aan beide kanten
minder goed zou gaan. Geen centje
pijn dus. Volgens het concept van
zo open mogelijke ruimtes gaan we
ook de volgende fases in de verbouwingen van de andere labs aanpakken; deze werkwijze is ons prima
bevallen”, aldus Hilmar Tamming.

I N F O R M AT I E

Köttermann
www.kottermann.com
HZPC Research
www.hzpc.com/nl/hzpc-research

■

18/05/2021 10:00

20

ONDERWIJS

Docent-onderzoeker Jacques
Seezink bij de -150 °C
vriezer van PHC, die is aangeschaft voor de opslag van
de verschillende cellijnen,
die worden gebruikt in het
nieuwe laboratorium voor
celkweek van de Academie
Applied Science van Zuyd
Hogeschool.

Sinds de start van het studiejaar 2019/20
krijgen de eerste- en tweedejaars studenten van de Academie Applied Science van
Zuyd Hogeschool praktijkonderwijs in
speciaal voor dit doel gebouwde laboratoria op de Brightlands Chemelot Campus.
Hiermee krijgen ze de kans om vanaf de
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eerste dag van hun opleiding in ‘learning
communities’ samen te werken met professionals uit het werkveld. De ruime
opzet van de laboratoria komt goed
van pas om ook onder de coronabeperkingen de praktijklessen nagenoeg volledig door te laten gaan.
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Labs Zuyd Hogeschool op de
Brightlands Chemelot Campus
staan middenin het werkveld

M

assagetafels in een laboratorium.
Dat ongewone beeld trof Rachelle
van Haaften, opleidingsmanager
Academie Applied Science bij Zuyd
Hogeschool, toen zij in Heerlen een kijkje nam op
de plek waar tot een kleine twee jaar geleden nog
praktijkonderwijs aan de eerste- en tweedejaars
studenten van Applied Science werd gegeven.
“Vanwege de coronamaatregelen was ook de
opleiding Fysiotherapie op zoek naar meer ruimte.
In het praktijklokaal stonden de massagetafels vrij
dicht op elkaar, zodat anderhalve meter afstand
houden niet mogelijk was. Het plaatsen van tafels

in de lege labs, waar zuurkasten en afgetopte
leidingen nog aan de vroegere activiteiten herinneren, was natuurlijk een prima oplossing voor een
probleem dat je tot voor kort nooit had kunnen
voorzien.”

Stoeien met de capaciteit
Een kleine twintig kilometer verderop, in de gloednieuwe laboratoria op de Brightlands Chemelot
Campus in Geleen, lag er voor de medewerkers onderwijs & onderzoek Angelique Viester en Jacques
Seezink ook de uitdaging om het praktijkonderwijs
onder veilige omstandigheden door te kunnen

Onderzoek nauw verknoopt met onderwijs
De Academie Applied Science wordt vormgegeven door een driekoppig managementteam: twee opleidingsmanagers (Rachelle van Haaften en Dennis van de Bergh) en een lector (Gino van Strijdonck). De lector is verantwoordelijk voor het onderzoek dat binnen de academie plaatsvindt. Het onderzoek is nauw verknoopt met het
onderwijs; er vindt veel afstemming plaats tussen de lector en de opleidingsmanagers.
De drie onderzoekslijnen van het lectoraat (‘sustainable synthesis and production’, ‘advanced materials’ en
‘moleculaire diagnostiek en analyse’) hebben veel raakvlakken met wat er bij de bedrijven gebeurt die op de
Brightlands Chemelot Campus zijn gevestigd. Zo wordt nauw samengewerkt met het Brightlands Materials
Center bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld coatings met nanostructuren, die er door hun speciale eigenschappen voor kunnen zorgen dat zonnecellen efficiënter werken of bacteriën zich niet aan bepaalde oppervlakken
hechten. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van plastics die geschikt zijn voor 3D-printen.
In het derde en vierde leerjaar participeren studenten in het onderzoek van het lectoraat, dat deels wordt
uitgevoerd bij CHILL. De technieken die ze hiervoor nodig hebben krijgen ze aangeleerd in de eerste twee jaar.
“Het is dus niet de bedoeling dat het lectoraat zich richt op zaken die niet in het werkveld spelen, want de
studenten worden opgeleid voor het werkveld; niet voor het lectoraat. Op zijn beurt anticipeert de lector op
ontwikkelingen in het werkveld en zo blijft de opleiding ook actueel”, licht Rachelle van Haaften toe.
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laten gaan. “We hadden hier geen
uitwijkmogelijkheid naar andere
faciliteiten, maar dat was met de
ruim opgezette laboratoria ook niet
nodig. Onder normale omstandigheden passen er in het biochemisch lab
gemakkelijk twintig studenten en bij
zowel microbiologie als in het celkweeklab, met acht laminaire airﬂow
kasten, is plek voor zestien studenten. Op de tweede verdieping kunnen
we een kleine dertig personen kwijt
in de laboratoria voor basischemie
en instrumentele analyse. Naast deze
labs is er nog het materialenlab (dat
we delen met het Vista college) met
plek voor zo’n twintig studenten en
zijn er drie instructielokalen; één
voor zestien studenten en twee voor
het dubbele aantal, waar we de aan
de praktijk gekoppelde instructie
doornemen”, somt Jacques Seezink
op, die naast docent-onderzoeker op
het gebied van met name microbiologie en celkweek ook verantwoordelijk
is voor onderhoud en aanschaf van de
apparatuur.
“De circa 200 eerste- en tweedejaars
kan je natuurlijk ook onder normale omstandigheden niet allemaal
tegelijk kwijt in Geleen. Maar dat is
ook niet nodig, omdat er ook nog een
ﬂinke brok theorie-onderwijs wordt
gegeven in het gebouw van Zuyd
➞
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Studenten worden vanaf de
eerste dag van hun opleiding

binnen de inspirerende en
motiverende omgeving van
de Brightlands Chemelot
Campus ook als mens gevormd

en bouwen een community op
waarvan ze in hun verdere carrière kunnen profiteren.
Medewerker onderwijs & onderzoek Angelique Viester (rechts op de foto die gemaakt is voor het uitbreken
van de coronapandemie) begeleidt eerste- en tweedejaars studenten tijdens practica in de laboratoria.

Hogeschool in Heerlen. Door dit hybride model zijn
nooit alle studenten tegelijk op dezelfde locatie.
Waar we voor het theoriegedeelte de oplossing
vonden in online onderwijs, was dat voor het
praktijkonderwijs geen optie. Om fysiek praktijkonderwijs te kunnen blijven geven hebben we de
capaciteit per laboratorium ruim gehalveerd tot
maximaal tien personen per laboratorium. Door
het logistiek net wat anders in te richten (studenten komen nu niet voor twee dagdelen op twee
verschillende dagen, maar zijn een hele dag op de
campus) en als personeel meer dagen in de labs te
draaien konden we de studenten alle technieken
goed blijven aanleren; de eindtermen van het
curriculum zijn niet in het gedrang gekomen. We
hebben vanwege de mindere capaciteit alleen wat
moeten beknibbelen op een stukje repeterend
onderwijs. Soms krijgen studenten drie keer les om
een apparaat echt goed te kunnen begrijpen, dat
moeten ze nu in twee sessies voor elkaar krijgen.”

Vaste plekken in het lab
In de laboratoria zelf zijn ook de nodige maatregelen genomen, zo vertelt Angelique Viester, die de
eerste- en tweedejaars studenten begeleidt tijdens
practica in de laboratoria. “Voorheen pakten studenten die een practicum gingen doen hun labjas
van de kapstok en zochten een plekje in het lab.
Nu heeft iedere student zijn of haar vaste plek in
het lab. De labjas krijgen ze van ons en als ze die
uitdoen, hangen ze hem over hun eigen stoel. We
houden ons zo goed als het kan aan de 1,5 meter
afstand. Sowieso liggen nu de werkplekken verder
uit elkaar, en we hameren er ook op dat ze niet
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meer kriskras door het lab gaan lopen. Als je wilt
inwegen, kijk dan van tevoren of de analytische
balans vrij is. Zo ja, ga er naar toe. Zo nee, blijf
dan op je plek zitten totdat die andere klaar is.
Eenzelfde verhaal gaat op voor het werken aan de
zuurkast. Ook voor ons is het niet altijd even gemakkelijk bij het instrueren, want je wilt wel eens
iets laten zien op een apparaat of iets voordoen
of aanwijzen, en dan kom je bijna automatisch
te dichtbij elkaar. We proberen zoveel mogelijk
om dergelijke instructies niet meer per apparaat
per student te doen, maar op één apparaat waar
dan enkele studenten op veilige afstand omheen
staan.”
Tijdens de practica worden geen mondkapjes
gedragen. “Dat heeft met andere vormen van
veiligheid te maken. Er kunnen chemicaliën op je
mondkapje komen, waardoor je ze in zou kunnen
ademen. Bij microbiologie maken de studenten
gebruik van een gasbrander, wat met zo’n brandbaar mondkapje toch weer extra risico’s met zich
meebrengt. In de gangen en bij de koffiecorner,
en ook bij het binnenkomen en verlaten van de
instructielokalen zijn de mondkapjes overigens wel
verplicht en ook daar worden de studenten geacht
om de anderhalve meter afstand te houden. Dat
gaat steeds beter. Waar de studenten in het begin
nog best wel dicht bij elkaar stonden in de koffiecorner, zie je dat ze elkaar daar ook op aanspreken.
Ze zijn wat dat betreft een stuk taakvolwassener
geworden!”

Learning communities
Die al zo volwassen houding van door de bank ge-

nomen zeventien- tot twintigjarigen
kan wel eens te maken hebben met
het vernieuwende onderwijsconcept
van ‘learning communities’, waarbij
sterk wordt ingezet op de relatie
tussen studenten en docenten, en er
veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. “Studenten
en docenten geven samen met professionals uit het werkveld richting
aan het onderwijs in een gedeelde
verantwoordelijkheid. Zo worden
studenten vanaf de eerste dag van
hun opleiding binnen de inspirerende en motiverende omgeving van de
Brightlands Chemelot Campus ook
als mens gevormd en bouwen ze een
community op waarvan ze in hun
verdere carrière kunnen profiteren”,
licht Rachelle toe.
Waar eerste- en tweedejaars studenten sinds 2019 in de nieuwe labs
op de Brightlands Chemelot Campus
worden opgeleid, draaien derde- en
vierdejaars studenten al meer dan
tien jaar mee in de laboratoria van
CHILL, een Publiek Private Samenwerking tussen de ‘Founding
Fathers’ SABIC, DSM, Zuyd Hogeschool, Vista college en Maastricht
University dat de hele onderwijskolom van mbo tot en met universiteit
vertegenwoordigt. CHILL staat voor
‘Chemelot Innovation and Learning
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De laboratoria op de Brightlands Chemelot Campus waar eerste- en tweedejaars studenten van de Academie Applied Science van Zuyd Hogeschool praktijkonderwijs krijgen staan middenin het werkveld.

Labs’ en biedt een inspirerende leeromgeving om
met en voor het werkveld R&D-uitdagingen op te
pikken.

Dicht bij elkaar
In de opzet van de nieuwe laboratoria zijn verschillende verbeteringen terug te vinden ten opzichte
van de laboratoria in het gebouw van Zuyd Hogeschool. “De laboratoria van materialen, biochemie
en microbiologie liggen dicht bij elkaar in de buurt.
Dat is bevorderlijk voor de interactie in disciplineoverstijgende projecten, die we de studenten in het
tweede jaar laten doen. Bijvoorbeeld over een antibacteriële coating. Chemiestudenten die de coating
maken moeten hiervoor communiceren met de biomedische studenten: ‘waar moet zo’n coating aan
voldoen?’. Biomedische studenten gaan dat testen
en uiteindelijk moeten ze samen tot een coating
komen die je veilig in medische toepassingen kunt
gebruiken zonder dat er bacteriegroei op kan ontstaan”, legt Jacques uit. “We hebben nu ook een
beter overzicht vanuit onze kantoorruimte”, vult
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Angelique aan. “In Heerlen moest je tussen microbiologie en biochemie over de gang lopen. Die labs
zijn nu met elkaar verbonden via een spoelkeuken
en ons kantoor. Daarin zit veel glas in, zodat we
overzicht hebben over de labs.”

Ruimte voor celkweek
In het nieuwe gebouw op de campus is ook
rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen
en ambities. Zo is een apart laboratorium voor
celkweek gerealiseerd. Deze techniek zal binnen
de Academie Applied Science een grotere rol gaan
spelen. “We hadden in Heerlen al een -150 °C
vriezer van PHC aangeschaft om de verschillende
cellijnen goed te kunnen bewaren. Die is uiteraard
meeverhuisd en staat in een van de instructielabs
waar de eerste- en tweedejaars studenten de
handelingen leren om cellen te kweken. We hebben bewust voor -150 °C gekozen, omdat je voor
nog dieper vriezen allerhande stikstoffaciliteiten
moet hebben, waar ook weer een stukje veiligheid
omheen moet worden gerealiseerd. Dat is voor

onderwijsdoeleinden niet altijd even
handig. De studenten moeten zich
wat dat betreft uiteraard wel focussen op het werken met lage temperaturen, wat ook bij -150 °C niet
ongevaarlijk is als je niet de passende
beschermingsmiddelen gebruikt. Het
mooie bij zo’n betrouwbare vriezer
is dat als er eens een besmetting
optreedt je dat bijna zeker kan toeschrijven aan het niet netjes werken.
Heel vervelend voor de student in
kwestie, maar ook daar leert hij of zij
weer van!”
I N F O R M AT I E

PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical
Academie Applied Science
www.zuyd.nl/opleidingen/appliedscience
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Science for Solids
Heat Treatment

CARBOLITE GERO is a leading manufacturer of high temperature furnaces and ovens from 30 °C to 3000 °C with a focus
on vacuum and special atmosphere technology.
Elemental Analysis
ELTRA is specialized in the development of elemental analyzers for rapid and accurate CHNOS analysis and
thermogravimetric analysis of solid matter
Milling & Sieving
RETSCH is the leading solution provider for neutral-to-analysis sample preparation and characterization of solids.
Hardness Testing & Materialography

QNESS focuses on innovative high-end products for hardness testing including customer-specifc solutions.
ATM is a world leading manufacturer of machines and consumables for materialography (metallography).
Particle Characterization
Under the name MICROTRAC MRB, Microtrac, MicrotracBEL and RETSCH Technology develop state-of-the-art optical
systems based on image analysis, laser diffraction/dynamic light scattering and adsorption to characterize the shape, size,
surface and porosity of particles.

www.verder-scientiﬁc.com | info@verder-scientiﬁc.be | info@verder-scientiﬁc.nl
VSc_Advert-NL-220x260
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Dispenser voor (ultra)zuiver water
De nieuwste editie van de Elga Purelab dispenser is ontworpen om laboratoriumwater af te geven voor kritische (ultrazuivere) en minder kritische (pure) toepassingen. De dispenser is geschikt voor verschillende toepassingen, budgetten en
configuraties en biedt ultieme flexibiliteit.
Kenmerken:
• Nauwkeurige meting van waterzuiverheid en -volume.
• Te gebruiken met Purelab Chorus 1 (life sciences , analytische en algemenen chemie), Chorus 1 Complete, Chorus 2+
(RO/ EDI/UV & RO/DI/UV) & Quest.
• Compact ontwerp dat kostbare laboratoriumruimte bespaart.
• Er kunnen maximaal vier dispensers met elkaar worden
verbonden.
• Een reeks doseeropties voor handmatige, continue en volumetrische druppel-voor-druppel- en profielafgifte.
• Aanpasbaar aan laboratoriumbehoeften: in hoogte verstelbare, tot 180° roterende arm, flexibele afgifte en IPx7
waterdichte handset.
• Gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden met zijn eenvoudige ontwerp en intuïtieve menunavigatie.
Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl
info.nl@veolia.com

LabVision
digitaal
ontvangen?

Wat heb je nodig voor een PFAS-analyse?
PFAS-verbindingen vormen mogelijk een risico
voor de menselijke gezondheid en het milieu
doordat ze niet biologisch afbreekbaar zijn,
schadelijk zijn en zich gemakkelijk verspreiden
in het milieu. Voor het correct bepalen van
PFAS-componenten in de bodem en in het oppervlaktewater zijn diverse application notes
beschikbaar bij Da Vinci Laboratory Solutions.
Wist je bijvoorbeeld dat uit onderzoek gebleken is dat PFAS-componenten kunnen hechten
aan gesilaniseerd glas? Daarom is het van
belang om de juiste vials en caps toe te passen.
Ook vereist iedere PFAS-matrix een andere
voorbewerking en/of analyse. Daarnaast kun je
de PFAS-analyse automatiseren met een SPELC-MS/MS-methode.
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Voor het checken van je PFAS-analyse biedt Da
Vinci de kant-en-klare referentiestandaarden van
AccuStandard aan, die ook in diverse handige
mixen te bestellen zijn. Kies uit het standaard
14-componentenmengsel conform EPA-methode
537 voor de bepaling van geselecteerde geperfluoreerde alkylzuren in drinkwater met LC-MS/
MS en het meer uitgebreide 24-componenten
mengsel. Er zijn ook enkele ‘neat’ en PFC-oplossingen beschikbaar. Vraag de PFAS application
notes en PFAS-producten aan bij Da Vinci. Neem
per e-mail contact op met de afdeling supplies of
bel naar +31 10 2581878.
Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
supplies@davinci-ls.com
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FARMACEUTISCHE ANALYSE

Lasergebaseerde headspace
analyzer ziet of vaccinflesje
luchtdicht blijft bij -80 °C
2020 stond bij het Amsterdamse Lighthouse Instruments in het teken van
een groot project met Pfizer. Waar alle ogen van de wereld gericht
waren op de werking van het coronavaccin, speelden op de achtergrond nog allerlei zaken om er voor te zorgen dat alles goed
gaat bij de lancering van het vaccin. Bijvoorbeeld, dat ook bij -80 °C de
vaccinflesjes luchtdicht blijven. Op basis van door Lighthouse ontwikkelde
methodes en tesprotocollen is dit uitgebreid onderzocht en gevalideerd
voor zowel het productieproces als het transport. De resultaten van deze
in vele opzichten baanbrekende wetenschappelijke aanpak van het PfizerLighthouse team zijn in april gepresenteerd op de 2021 Parenteral Packaging Conference van de Parenteral Drug Association.

A

l meer dan een jaar lang zijn zo’n
beetje alle actualiteitenprogramma’s
tot de nok gevuld met deskundigen op
het gebied van virussen en vaccins, en
wordt de uitrol van de coronavaccinatie tot in de
kleinste details gevolgd. Binnen dit mediageweld
zou een avondvullend programma over de race
tegen de klok om te kunnen garanderen dat vaccinflesjes ook bij -80 °C luchtdicht blijven zeker
niet hebben misstaan.
Derek Duncan, directeur van de Amsterdamse
vestiging van Lighthouse Instruments, zou voor
dit item de perfecte gast zijn geweest. Niet alleen
was hij met zijn team vanaf maart 2020 intensief
betrokken bij het Pfizer-project om die luchtdichtheid te kunnen garanderen, maar hij kan
er ook nog eens inspirerend over vertellen. “De
primaire verpakking van een vaccin is een glazen
flesje, dat na steriel vullen wordt afgesloten met
een afsluiting die grotendeels uit rubber bestaat.
Dat is een elastisch materiaal dat in combinatie
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met licht aandrukken voor een perfecte afsluiting
zorgt. Echter, zo’n verpakking is niet ontwikkeld
voor opslag bij temperaturen van -80 °C. Een -20
°C vriezer is geen probleem, maar veel kouder
moet het niet worden. Dat heeft alles te maken
met de glastransitietemperatuur: de temperatuur
waar materiaal zijn elasticiteit verliest en hard
wordt. Voor de meeste rubbers gebeurt dat in
het gebied tussen -55 °C en -65 °C. Ga je onder
die temperaturen dan is er een risico dat het materiaal niet optimaal zijn werk doet en de flesjes
niet adequaat geseald blijven. Dat kan voor ieder
steriel medicijn, dus ook voor het coronavaccin,
voor problemen zorgen, die de farmaceut natuurlijk voor 100% wil kunnen uitsluiten.”

Headspace analyse
De uiteindelijke oplossing is minder spectaculair dan je zou verwachten. Aanpassingen in
het proces, zodat de stopper wat harder wordt
aangedrukt, en toepassing van een rubber met

net wat gunstigere materiaaleigenschappen zorgen er voor dat er
qua afsluiting geen problemen zijn.
Het vernuft zit hem vooral in de
weg naar die oplossing toe. Die is
geplaveid met speciaal ontwikkelde
testprotocollen en talrijke meetstudies binnen een expertisegebied dat
maar weinig bedrijven beheersen:
lasergebaseerde headspace analyse
van geneesmiddelen in afgesloten
verpakkingen.
Met laserspectroscopie kan je heel
snel en selectief bepaalde atomen of
moleculen meten. Hierbij wordt laserlicht met een bepaalde golflengte
gebruikt die wordt geabsorbeerd
door het betreffende atoom of
molecuul. Dit resulteert in één piek,
waarbij het geïntegreerde signaal
correleert met de concentratie. Deze
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In samenwerking met Checkmark Labrecruitment is Derek Duncan altijd op zoek naar chemici die hun kennis willen toepassen in methode-ontwikkeling, meten en valideren met behulp
van de door Lighthouse Instruments ontwikkelde headspace analyzers.

narrow-band technologie is een heel
andere benadering dan bijvoorbeeld
NIR, waarbij je licht over een breed
frequentiebereik op het monster
loslaat en je een spectrum krijgt met
allerlei pieken.

Drie moleculen, vier producten
In het analysespectrum voor de
farmaceutische toepassingen van
Lighthouse draait het om de meting
van drie gasvormige moleculen in
hele lage concentraties: zuurstof,
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kooldioxide en waterdamp. Op basis daarvan
zijn vier standaard producten ontwikkeld, die
beschikbaar zijn in de vorm van een benchtop
instrument of als module die in de procesomgeving kan worden ingebouwd, zodat ook inline
100%-metingen mogelijk zijn. Waar de apparaten voor zuurstof en kooldioxide recht toe recht
aan de respectievelijke concentraties meten, kan
met de meting van waterdamp een afgeleide parameter worden bepaald: druk. “Gevriesdroogde
producten worden vaak onder vacuüm verpakt.
Dat wil je controleren zonder de verpakking open
te breken. Vacuüm is in feite het ontbreken van

druk, maar er is altijd wel iets van waterdamp
aanwezig in het vacuüm. De absorptielijn van dat
molecuul is gedefinieerd in vacuüm bij een bepaalde golflengte. Als er achtergronddruk is, verbreedt de absorptielijn. Door de laser te scannen
over een heel nauw frequentiegebied ontstaat
er een absorptieprofiel. Uit de breedte van dat
profiel kan je de druk afleiden”, legt Derek uit.

American dream
De basis voor het productassortiment is ruim
twintig jaar geleden gelegd in Virginia door twee
Amerikanen, James Veale en William Anderson. ➞
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In het afgelopen jaar zijn er in het laboratorium van Lighthouse ettelijke duizenden vials gebruikt bij studies voor Pfizer om de ideale materiaal- en productiecondities te vinden voor het
ook bij -80 °C luchtdicht houden van de flesjes met het coronavaccin.

Na hun promotie-onderzoek op het gebeid van
laserspectroscopie bouwden zij twee jaar lang
in de klassieke Amerikaanse startup-kelder thuis
een eerste prototype van het door hun uitgedachte instrument om snel en niet-destructief
de kwaliteit van afgevulde steriele producten te
bepalen. De eerste apparaten werden in 2000
verkocht en vanaf 2003 kwamen ook de eerste
aanvragen vanuit Europa binnen voor de toentertijd unieke technologie. Rond die tijd kwam
Derek Duncan in beeld, die ook gepromoveerd is
in de laserspectroscopie aan dezelfde universiteit
als de Lighthouse-oprichters. Via een post-doc
aanstelling bij AMOLF was hij in Nederland
beland en van daaruit is hij gestart met in eerste
instantie de marketing en sales van de apparatuur voor Europa.
Dat ging voortvarend, want er was echt sprake
van een gamechanger ten opzichte van de andere, destructieve analysemethoden, waarbij je
altijd het flesje moet openmaken, zodat je ook
nooit een 100% controle kon doen. “Klanten
gebruikten onze apparatuur bijvoorbeeld voor
de zogenaamde CCI-testen, waarbij CCI staat
voor ‘container closure integrity’. Door meting
van het zuurstof- en/of kooldioxidegehalte in
de headspace –de ruimte in het flesje of potje
tussen de afdichting en het product– kan je een
uitspraak doen over de steriliteit en de stabiliteit
van het product. Monitoring van het zuurstofgehalte is ook van grote waarde om de stabiliteit
en effectiviteit van zuurstofgevoelige medicijnen,
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die onder een laagje stikstof worden verpakt, te
kunnen verzekeren. Door meting van het vochtgehalte, of beter gezegd de wateractiviteit (aw)
in tabletten krijg je inzicht in kwaliteitsissues als
chemische productdegradatie, fysiek uiteenvallen
van het product en de groei van micro-organismen”, somt Derek op.

Meetdiensten
In 2011 heeft Derek op het Science Park (Lighthouse was er de eerste huurder in het Matrix VI
gebouw) een laboratorium opgezet. “Klanten
vroegen of we ook niet de analyses konden
uitvoeren. In sommige gevallen hadden ze de
apparatuur maar voor één project nodig of ze
wisten niet zeker of het apparaat wel geschikt
was voor de toepassing die ze in gedachten hadden. Ook bleek wel eens dat we apparatuur hadden geleverd, maar dat de klant er niets mee had
gedaan omdat ze geen tijd hebben gehad om het
apparaat te valideren. Wat betreft onze diensten
voor methode-ontwikkeling, validatie en meten
worden we inmiddels gezien als de expert, wat
weer meer werk aantrekt op dat gebied. Met
onze meetdiensten draaien we inmiddels evenveel omzet als de twee andere pijlers van ons bedrijf: labinstrumenten en productie-apparatuur”,
vertelt Derek.
Hij benadrukt daarin wel dat Lighthouse niet
fungeert als een gecertificeerde QC-lab, hoewel
het Lighthouse-lab wel een kwaliteitssysteem
heeft waar het mogelijk is om testen onder

GMP-regime uit te voeren. “We
zijn begonnen als een development
lab;nu doen we naast methodeontwikkeling wel allerlei soorten
studies en (validatie)testen onder
GMP, maar uiteindelijk vindt het
routine QC-werk bij de klant plaats.
Daarin ondersteunen we ze wel met
de installatie en ingebruikname van
onze apparatuur. Die oplossingsgerichte aanpak wordt zeer gewaardeerd!”

Incuberen overslaan
Vanuit de basismetingen zijn tal
van toepassingen gerealiseerd over
de hele product life cycle: R&D, QC,
productie. En er worden ook nog
regelmatige nieuwe toepassingen
uitgedacht, niet zelden door de
chemici van Lighthouse. “Een interessante toepassing, die nog niet zo
wil aanslaan in de farmaceutische
industrie, is de snelle identificatie
van verontreinigde mediavials. Bij
steriele productie pas je mediavials toe om aan te tonen dat je
proces steriel is. In plaats van het
vullen met product, vul je zo’n vial
met groeimedium en kijk je na 14
dagen incuberen of er tekenen van
bacteriegroei zijn. Die best wel
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‘You will not do chemistry here. But your
chemistry background will be very helpful, because you are talking with chemists.’

omslachtige procedure moet twee keer per jaar
worden uitgevoerd. Je kunt bacteriegroei ook
meten met headspace analyse. Als er bacteriën
groeien, nemen ze zuurstof in en produceren ze
CO2. Je kunt er dus met een analytische meting
achterkomen of bacteriegroei plaatsvindt, in
plaats van met een subjective visuele meting
door het menselijk oog, die gevoelig is voor
fouten. En het is ook gemakkelijker, want deze
analyse is goed te automatiseren”, vertelt Derek
enthousiast.

Zeldzame chemici
Op het laboratorium werken twaalf chemici,
bijna allemaal masters. Het lab wordt gerund
door twee study managers, beide gepromoveerde chemici. Zij werken in een tamelijk unieke
setting: een lab met alleen ‘eigen’ apparatuur en
technieken, en eerder naast dan in de chemie.
“Mijn inleiding bij sollicitatiegesprekken bevat
dan ook altijd de volgende disclosure: ‘You will
not do chemistry here. But your chemistry background will be very helpful, because you are talking with chemists.’ Daarbij zoeken we mensen
met een wetenschappelijke achtergrond, high
potentials die hun kennis op een meer praktische
manier willen inzetten en zich ook niet laten
afschrikken door een stukje routine dat er bij de
metingen wel een beetje bij insluipt. Dat maakt
het werven van personeel uitdagend. We hebben
vanwege onze groei in de meetdiensten regelmatig vacatures, waarbij we ook gebruik maken
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van de expertise van Checkmark Labrecruitment
om goede mensen te vinden”, zegt Derek.
Ook teamleider recruitment Ozan Arikan van
Checkmark is zich bewust van de tamelijk unieke
Lighthouse-mix. “Bij veel van de vacatures waar
wij voor werven wordt gevraagd naar ervaring
met specifieke labtechnieken. Bij Lighthouse ligt
dit anders, omdat hier de focus ligt op het werk
met unieke analyzers die door Lighthouse zelf
zijn geproduceerd. Het leuke aan werven voor
Lighthouse is daarom dat kunnen speuren naar
chemici die niet bang zijn om buiten hun comfort
zone te werken en écht met nieuwe dingen aan
de slag te gaan. Wij zijn er dan ook tijdens de
werving en de interviews op gespitst om de
uitdagingen bij het werken voor Lighthouse goed
onder de aandacht te brengen bij de kandidaten.”

Ook in het weekend
Met een project als dat voor Pfizer kwamen
niet alleen de eigenschappen die Derek Duncan
graag in zijn medewerkers ziet goed van pas.
Daar kwam ook een stuk bevlogenheid bij
kijken; de mensen vonden het gaaf om bij zo’n
project betrokken te zijn. “Het was dan ook een
zeer intensief project, waarbij we in de periode
van maart tot september continu bezig zijn
geweest met het opzetten van testprotocollen
en het uitvoeren van studies waarin we verschillende rubbers hebben getest. Na iedere studie
zijn direct de data besproken om op grond van

de uitkomsten snel de volgende
stappen te kunnen zetten. Werken
in de avonduren en in de weekenden kwam ook voor, maar daar heb
ik niemand over horen klagen. We
zijn er daardoor in samenwerking
met Pfizer wel in geslaagd om in
een heel kort tijdsbestek enorm
veel data te genereren om er zeker
van te zijn dat de gevonden oplossing goed werkt in de praktijk. In
dat nauwgezet uitgevoerde proces
hebben we zowel de primaire
verpakkingscomponenten en het
productieproces in de verschillende
productievestigingen als het -80 °C
transport gevalideerd. Ook nu zijn
we nog betrokken bij het valideren
van nieuwe verpakkingscomponenten en productielocaties die
worden ingezet om de capaciteit
verder uit te breiden. Dit vraagt
extra inspanning en daarom zoeken
wij nieuwe talenten om ons team
uit te breiden!”
I N F O R M AT I E

Checkmark Labrecruitment
www.checkmark.nl
Lighthouse Instruments
www.lighthouseinstruments.com

■
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GASCHROMATOGRAFIE

Senior lab technician/LIMS plant coördinator Richard Burger werkt al 34 jaar bij Eastman Chemical. Hij is met een collega verantwoordelijk voor het draaien van het lab en heeft ook de
inkoop van apparatuur en andere labbenodigdheden onder zijn hoede.

Ruim vijf jaar geleden zette senior
lab technician Richard Burger een
verandertraject in gang om waterstof
in plaats van helium te gebruiken als
draaggas voor de GC’s in het QC-lab
van Eastman Chemical in Middelburg.
Door het in gebruik nemen van waterstof-
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generatoren was niet alleen de beschikbaarheid van het GC-draaggas gegarandeerd, maar kon ook de analysetijd worden
gehalveerd. Recentelijk is geïnvesteerd in
een addditionele waterstofgenerator, zodat
er ook voor piekvragen van meerdere GC’s
tegelijk voldoende capaciteit is.

18/05/2021 09:58

31

LABVISION | #1 | JUNI 2021

QC-lab van Eastman Chemical
haalt met waterstof als draaggas
meer analyses uit het GC-park

“A

ls het plakt, zit er iets van ons
in”, zo vat Richard Burger de
wijdverbreide toepassing samen
van de grote verscheidenheid
aan harsen die worden geproduceerd bij Eastman
Chemical in Middelburg. Deze verlaten als halffabrikaten, veelal in pastillevorm, de plant en worden door klanten over de hele wereld gebruikt
in talloze toepassingsspecifieke formuleringen.
Zo zijn de harsen te vinden in verf, plakstrips van
luiers, autobanden, wegmarkering, coatings,
inkten, sluitstrips van verpakkingen tot verpakkingsfolies van snoepjes.

vooral voor foodgrade toepassingen. De grondstof voor die harsen is afkomstig van gomharsen
die worden afgetapt van bepaalde dennenbomen in Azië. Daar worden de terpenen er vanaf
gedestilleerd, waarna de hars naar Middelburg
wordt getransporteerd. Deze zogeheten rosine
wordt in vier kleinere fabrieken verwerkt tot
meerdere variëteiten. De foodgrade harsen worden onder meer toegepast als halffabrikaat voor
de kauwgumindustrie, in lijmformuleringen voor
voedselverpakkingen, maar ook voor verf die
wordt gebruikt voor houten kinderspeelgoed.

Continu vinger aan de pols
Harsen
De basis van de kunstharsen voor non-food
toepassingen ligt in de C5- en C9-fractie van het
olieraffinageproces. De C5- en C9-gebaseerde
grondstoffen worden ieder verwerkt in een aparte fabriek. De in de C9-reactor gevormde verbindingen worden verpompt naar een derde fabriek,
de hydrogenatie plant. Hier worden, afhankelijk
van het beoogde eindproduct, de verbindingen
meer of minder gehydrogeneerd, waarbij de
aromatische zijgroepen door waterstofatomen
worden vervangen. Hoe verder je daar in gaat,
des te lager is de aromaticiteit. De hydrogenatiegraad hangt samen met de plakeigenschappen.
In combinatie met onder meer een variëteit aan
smeltpunten (90 °C tot 140 °C), ketenlengte c.q.
molecuulgewichten en cloudpoints levert dat een
portfolio van zo’n 80 verschillende harsen.
Naast de kunstharsen produceert Eastman
Chemical in Middelburg ook natuurlijke harsen,
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Op het complex in Middelburg wordt 365 dagen
per jaar 24/7 geproduceerd. Het QC-laboratorium is ook 24 uur per dag in de lucht om alles in
goede banen te leiden. De werkzaamheden op
het QC-lab zijn zeer gevarieerd, van ingangscontrole van de grondstoffen tot procesanalyses en
eindcontroles op een groot scala aan parameters.
Ook worden er monsters gedraaid voor monitoring van het afvalwater.
Het analysewerk in de ploegendienst is vooral
gericht op procescontrole. Dat is geen sinecure
voor een klein team, met enkele honderden
monsterpunten op het fabriekscomplex en om de
paar uur een monsterronde. “In de regel zullen
nooit al die monsterpunten tegelijk bemonsterd
hoeven te worden, maar in de praktijk zijn de
ploegenlaboranten zes van de acht uur echt
monsters aan het stampen; die draaien een
enorme productie!”, vertelt Richard. “Dat gaat
volgens een strak gestructureerd procédé. Achter

elke fabrieksunit zit een tijdklok.
Als daar een proces loopt, geeft het
LIMS, afhankelijk van het product
dat er wordt gemaakt, aan op welke
tijden er op welke monsterpunten
een monster moet worden genomen
voor welke analyses. Bijvoorbeeld:
ieder twee uur een zuurgetal, een
viscositeit en een kleur; elke vier
uur een speciale kleurbepaling,
een smeltpunt en een cloudpoint,
enzovoorts. De analyseresultaten
verschijnen ook in het aan het LIMS
gekoppelde PIMS (het procesinformatiesysteem), op basis waarvan de
operator het proces waar nodig kan
bijsturen.”
De medewerkers van de dagdienst
houden zich ook bezig met speciale
analyses, bijvoorbeeld voor R&D,
of als er een vraag is in de fabriek
of bij een klant. Van elk eindproduct wordt minimaal een jaar een
steekmonster bewaard, zodat altijd
op het niveau van batchnummer en
productiedatum een heranalyse kan
worden uitgevoerd.

Goed uitgeruste labs
Het QC-laboratorium is onderverdeeld in een nat- en een instrumenteel lab. In het natlab worden
fysisch-chemische analyses uitgevoerd, zoals smeltpunt, vlampunt,

➞
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Ruim vijf jaar geleden
zette Richard Burger een
verandertraject in gang
om waterstof in plaats
van helium te gebruiken
als draaggas voor de
GC’s in het QC-lab. Met

viscositeit, kleurmeting, aromaticiteit en kleurstabiliteit. Ook vinden er voor de analyse van het
afvalwater bepalingen plaats als chemisch zuurstofverbruik (CZV) en pH. Een belangrijke specificatie voor de halffabrikaten, het cloudpoint,
wordt ook bepaald in het natlab. Het cloudpoint
staat voor de verdraagzaamheid van de hars in
een olie of oplossing. Bij de bepaling los je onder
verwarmen de hars op in een vloeistof totdat
alles is opgelost. Dan ga je terugkoelen met bijvoorbeeld 10 °C per minuut. Op het moment dat
de eerste troebeling verschijnt in je oplossing,
heb je je cloudpoint bereikt. “Als de hars veel
aromaten bevat, dan vindt het cloudpoint eerder,
bij een hogere temperatuur plaats. Hoe minder
aromaten, hoe lager het cloudpoint. Omdat de
klant zijn formuleringen binnen bepaalde temperatuurgebieden wil kunnen maken en toepassen,
moet de hars daar wel aan kunnen voldoen.”

Instrumenteel lab
In het instrumentele lab vallen als eerste de vele
GC’s op. Maar er zijn ook nog genoeg andere
technieken in het lab te vinden, stelt Richard
Burger. “We hebben GPC-systemen voor het bepalen van de moleculaire gewichtsverdeling, ook
weer een belangrijke parameter in verband met
de plakeigenschappen. De zwaarste hars die wij
maken heeft een molecuulgewicht van ongeveer
10.000 Da. Onze harsen hebben vrij korte ketens.
Daardoor zijn ze weliswaar breekbaar, maar
smelten ze wel makkelijk en zijn ze makkelijk op
te lossen. De HPLC gebruiken we voor een antioxidantbepaling en het bepalen van de esterver-
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deling. De ICP zetten we in voor metaalanalyses
op ppm- en ppb-niveau van name de binnenkomende grondstoffen voor de foodgrade harsen.
Die sporenelementen mogen natuurlijk niet in
foodgrade materialen zitten. Met de XRF bepalen
we zwavel en chloor op ppm-niveau. Zwavel is
niet goed voor onze katalysatoren; het bindt er
aan. Bij meer dan 10 ppm moeten we eerst destilleren. En als ik de GC/MS nog aan het rijtje van
niet-GC’s mag toevoegen; die gebruiken we om
ppb-gehaltes van onder meer benzeen en styreen
te traceren in grondstoffen.”

GC’s
De merendeels dual uitgevoerde GC’s zijn toegespitst op een bepaalde analyse en zijn uitgerust
met een dedicated kolom en detector. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van de hars/zuurverdeling in de natuurlijke gomharsen. “Hier komt
een stukje monstervoorbewerking aan te pas. We
lossen eerst de gomhars op en laten vervolgens de
harszuren uit elkaar vallen met een pyridine-achtige C8-verbinding in afzonderlijke abietinezuren.
Die worden op de GC geprikt. In het chromatogram kan je dan een bepaald zuur (communic
acid) uit een bepaalde pinus (harsboom) vinden
die zorgt voor een verhoging van het softening
point. Op basis van die parameter bepalen we de
smelttemperatuur van de hars. Door verschillende
delen hars uit verschillende landen (dus ook van
verschillende pinussoorten) te mengen kan je op
de gewenste smelttemperatuur uitkomen. Deze
bepaling doen we alleen in de nacht, want dan
worden de tanks gevuld”, licht Richard toe.

Andere GC-analyses zijn de hoeveelheid vrije styreen en AMS in eindproducten, hoeveelheid water (ppmniveau) in eindproducten, headspace
analyse voor milieumonitoring en de
MOSH/MOAH-analyse. De analyse
op verzadigde koolwaterstoffen c.q.
aromatische koolwaterstoffen in minerale olie is vooral ingegeven door
stringente regelgeving rond de migratie van koolwaterstoffen van de
verpakkingen naar de voedingsmiddelen. Omdat in die verpakkingen
ook harsen zijn verwerkt, moeten
ook de harsen daarop worden gecontroleerd, al wijst de praktijk uit
dat de oorzaak vooral moet worden
gezocht in drukinkten uit gerecycled papier en karton, dat voor het
maken van het verpakkingsmateriaal
is gebruikt.

Waterstof als draaggas
Tot voor ruim vijf jaar werd helium
gebruikt als draaggas voor de GC’s.
“Op een zeker moment ontstond er
wereldwijd een tekort aan helium,
waardoor onze gasleverancier de
levering van voldoende gascilinders
met helium niet meer kon garanderen. Ook de prijzen gingen omhoog.
Ik ben toen op zoek gegaan naar
alternatieven en kwam al snel uit
bij waterstof. Dat staat bekend als
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Blik op het instrumentele lab.

uiterst explosief, dus is op het eerste oog zeker
niet de beste combinatie met een ontstekingsbron, zoals een GC-oven. Met de oplossing in de
vorm van de door Da Vinci Laboratory Systems
geleverde waterstofgeneratoren van PEAK Scientific is een zeer veilige oplossing gevonden. De
generatoren hebben een voorraadcapaciteit van
slechts 20 ml en de diffusiesnelheid van waterstof is zo groot , dat het bij lekkage in enkele
seconden is verdund over de hele ruimte. De
generator heeft een beveiliging om interne lekkage te detecteren. Als dat het geval is, gaat de
generator direct uit. Bovendien hebben we alle
GC’s uitgerust met een waterstofsensor van Da
Vinci. Een kolombreuk in een GC komt weliswaar
niet vaak voor, maar mocht het gebeuren, dan
detecteren de gevoelige sensoren direct de waterstof en sluiten via een not-ready signaal de GC
af, die vervolgens automatisch overschakelt op
stikstof”, beschrijft Richard de veilige oplossing.

Sneller analyseren
Een bijkomend voordeel van de overstap naar
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waterstof was een halvering van de analysetijd. “Je kunt de opwarmsnelheid van je oven
verdubbelen als je de flow verdubbelt. Dat werkt
lekker door in je throughput en is ook gunstig
voor de collega’s in de fabriek. Het kan nogal
wat uitmaken of je na een uur of na een half uur
de getalletjes krijgt over bepaalde proces- of
productparameters!”
Momenteel staan er enkele waterstofgeneratoren; een additionele is recent besteld. Afhankelijk van de capaciteit (er zijn modellen voor
250, 500 en 1200 ml/min) kunnen er maximaal
drie GC’s aan één generator worden gekoppeld. “Je moet van tevoren goed nadenken over
de piekvraag van je GC’s en daar de passende
generatoren bij zoeken. Zo hebben sommige van
onze GC's split-flows van 200 ml/min; dan heb
je in korte tijd best wel een flinke afname. Dan
kan je voor één GC zeker toe met een generator
van 500 ml/min. Zelfs drie zou kunnen, maar dan
moeten ze niet alle drie tegelijk een piekvraag
hebben. Om daar wat meer rek in te hebben,
hebben we nu geïnvesteerd in een generator

met 1,2 liter capaciteit. Hierdoor
hebben we voor het reguliere werk
overcapaciteit, maar als meerdere
GC-systemen tegelijk zouden vragen kan je dit nu ook aan. En mocht
er een generator uitvallen (op een
zeker moment is de waterstofcel
echt ‘op’), dan heb je een zekere
backup.”
De waterstofgeneratoren vergen
verder weinig aandacht; je moet er
alleen voor zorgen dat er voldoende
ultrapuur water in het reservoir zit.
“Heel wat anders dan dat gesjouw
met die gasflessen met helium. Dat
missen we echt niet!”
I N F O R M AT I E

Da Vinci Laboratory Solutions
www.davinci-ls.com
Eastman Chemical
www.eastman.com
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Monitor and streamline your
cell culturing with

Cell observation system that is perfect for installation in
incubators, safety cabinets and isolators
Small
footprint fpr
convenient
storage and use in
a biosafety cabinet

Compact and lightweight
Easy to integrate into your
lab equipment
Waterproof and compatible with a variety of
sterilization techniques

Easily fits into
standard
incubators

The BioStudio-T offers a unique imaging
platform with a stationary sample surface and
moving objective lens.
This configuration allows observation of
mechanically sensitive samples, such as stem cells,
with minimal perturbation
Compatible with a variety of sterilization techniques
Cell-friendly
Suggested applications in stem cell biology

Contact us now and book a demo today!
www.microscope.healthcare.nikon.com
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Shedding New Light On MICROSCOPY

18/05/2021 09:42

AANRADERS

LABVISION | #1 | JUNI 2021

35

Vriesdroger voor continue sublimatie
Met de Lyovapor L-300 en L-200
introduceert Büchi een nieuw platform
voor vriesdrogen. De L-200 heeft een
condensatiecapaciteit van 6 kg/24 uur
voor een hoeveelheid tot maximaal
6 kg ijs (-55 °C), terwijl de L-300 de
eerste vriesdroger op labschaal is met
een onbeperkte ijscapaciteit (-105
°C) en een condensatiecapaciteit van
maar liefst 12 kg/24 uur heeft. Door
een geautomatiseerde hygiënische
stoomreiniging en twee condensors is de L-300 onafhankelijk
van het gesublimeerde volume, wat een onbeperkte ijscapaciteit mogelijk maakt. Hierdoor gaat er geen tijd verloren aan
het ontdooien van de ijscondensor tussen het beladen van
het te vriesdogen product. Beide platforms zijn individueel
configureerbaar en kunnen ieder moment worden aangepast
aan veranderde eisen. Met de bijbehorende Infinite-Control
software kunnen alle procesparameters worden gecontro-

leerd, zoals de temperaturen van de
condensors, alle verwarmde platen
en het product, alsmede het vacuüm
in de vriesdroogkamer. Gebruikers
kunnen de Lyovapor direct op het
instrument of vanaf een PC bedienen
en het monitoren van alle procesparameters kan vanaf elk denkbaar mobiel
apparaat. De Infinite-Control software
biedt dataregistratie, rapportages op
maat, snelle methode-ontwikkeling en
realtime grafieken en diagrammen. De Pro-versie biedt ook
de mogelijkheid voor eindpuntdetectie op temperatuur en/
of druk en een beveiligde modus waarbij het monster wordt
beschermd tegen ontdooien.
Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
benelux@buchi.com

Uitstekend passende filtertips
Gilson introduceert de AmpliPur Expert filtertips voor
moleculair-biologische toepassingen. Deze ISO 8655 compliant filtertips passen niet alleen uitstekend op pipetten
van Gilson, maar ook op pipetten van andere merken. Dat
levert extra gebruiksgemak op.
Omdat de tips zijn uitgerust met een filter, helpen ze
kruisbesmetting te voorkomen. Deze tips dragen dan ook
aanzienlijk bij aan de prestaties bij moleculaire tests door
de integriteit van het sample te waarborgen tijdens het
pipetteerproces. De AmpliPur Expert Tips zijn vervaardigd
volgens de gecertificeerde kwaliteitsnorm van Gilson,

voldoen aan de ISO
8655-vereisten en zijn
gecertificeerd vrij van
RNase en DNase, zodat
de integriteit van het
monster behouden
blijft.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

MDR-compliant vulautomaat
De CryoFill 2.0 vulautomaat is één van de eerste producten in
zijn toepassingsgebied die compliant is met Medical Device
Regulation (MDR) (EU) 2017/745. Deze nieuwe Europese
richtlijn is sinds mei 2021 van
kracht.
De CryoFill 2.0 heeft een
aantal nieuwe en verbeterde
features, zoals een groter (4,3
inch, 480x320 pixels) TFTtouchscreen, hoog-temperatuur
alarmregeling en ‘one fill all fill’
synchronisatie. Deze flexibel
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inzetbare vulautomaat kan op meerdere typen cryovaten worden geïnstalleerd. Zo kan hij werken op vaten met
4-punts- of drukdifferentiaalmeting. Met de CryoFill 2.0 is
het ook mogelijk om realtime op afstand de meest relevante
data zoals temperatuur en stikstofniveau uit te lezen. Hiertoe
kan de vulautomaat worden gekoppeld aan alarm- en monitoringsystemen, zoals XiltriX of AVIC.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
www.cryo-products.com
info@cryosolutions.nl
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CRYOPRESERVATIE

Gloednieuw IVF-laboratorium
heeft genoeg opslagcapaciteit
voor jarenlange groei
Op 1 februari 2021 is in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend
het voor Nederland zestiende Centrum voor kinderwens met een
eigen IVF-laboratorium geopend. Hoofd van het laboratorium is klinisch embryoloog Margarida da Avó Ribeiro dos Santos, die zich het jaar
daarvoor heeft bezig gehouden met de optimale inrichting van de labfaciliteiten. De plaatsbesparende cryogene opslag in vooralsnog één groot monstervat hielp bij het inpassen van alle wensen in de beschikbare ruimte.

“M

et een binnenwerk dat
bestaat uit drie lagen
met elk 44 cannisters en
twintig viso’s per cannister
kunnen er in ons cryogene opslagvat 20 x 3 x 44
is 2.640 visotubes. Elke viso heeft plek voor zeker
zes embryo’s, zodat we bijna 16.000 embryo’s in
één enkel vat kwijt kunnen”, rekent Margarida
da Avó Ribeiro dos Santos voor op haar calculator. De uitkomst van de snelle berekening leert
dat het nog wel een tijd zal duren voordat het vat
aan zijn max zit. “Voor dit jaar streven we naar
300 puncties, een aantal dat in de komende vijf
jaar kan uitgroeien naar zo’n 1.000 per jaar.”

Indeling op de groei
Margarida heeft het jaar voor de opening
besteed aan het uitdokteren van een optimale invulling van de beschikbare ruimte en de
inrichting van het laboratorium. “Samen met
de architecten en twee gynaecologen van onze
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afdeling zijn we tot een indeling gekomen waarin
het lab centraal staat. Dat wilde ik graag, want
het laboratorium is in mijn ogen de core van de
business en dan is het wel zo efficiënt als dat
goed bereikbaar is vanuit de verschillende disciplines. Bovendien kunnen we met deze indeling
ook relatief gemakkelijk een extra behandelkamer creëren, die we nodig zullen hebben als we
richting de 1.000 puncties per jaar gaan.”
Rondom het laboratorium zijn aan de ene kant de
ruimtes gemaakt waar de verschillende patiëntbehandelingen plaatsvinden: twee spreekuurkamers, een prikkamer, twee semenproductiekamers, drie plekken voor stellen om zich voor te
bereiden op de punctie en de punctiekamer waar
ook terugplaatsingen plaatsvinden. De punctiekamer heeft een verbinding met het laboratorium
om zo nodig tijdens de punctie materiaal snel en
veilig door te geven.
Via de teamkamer is de gang te bereiken waar
aan de binnenzijde de toegangssluis naar het

laboratorium kan worden betreden.
In het lab wordt gewerkt met overdruk, zodat de luchtkwaliteit goed
blijft. Aan de andere kant van de
gang zijn kantoren van de labmedewerkers en de twee cryoruimtes;
de ene met het opslagvat, de ander
met twee verrijdbare druktanks.

Maximale capaciteit in
kleine ruimte
Margarida was al in verschillende
IVF-laboratoria werkzaam, onder
andere in het Reinier de Graaff in
Voorburg, waar ze ook is opgeleid
tot embryoloog. Voordat ze in
Purmerend aan de slag ging werkte
ze bij Care Fertility, de grootste IVFgroep van Engeland. Mede vanuit
haar werkervaring en bezoeken aan
andere labs waar ze grote ruimtes
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Klinisch embryoloog Margarida da Avó Ribeiro dos Santos, hoofd van het nieuwe IVF-laboratorium in het Dijklander ziekenhuis in Purmerend, heeft gekozen voor plaatsbesparende cryogene opslag in een 400 liter cryovat van Cryo Solutions.

vol met kleine opslagtanks zag, was
ze vastbesloten om geen gebruik te
maken van dergelijke kleine cryovaatjes voor de opslag van embryo’s
en zaadcellen. “Het is vaak een strijd
wie de cryovaten moet vullen met
stikstof, een best wel saai en tijdrovend werkje. Bovendien hebben we
hier niet voldoende vloeroppervlak
om veel van die vaatjes te plaat-
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sen. We hebben als team in het kader van onze
voorbereidingen ook een bezoek gebracht aan
het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde
in Brussel, de grootste IVF-faciliteit van Europa. Daar maken ze voor de opslag gebruik van
meerdere 400 liter cryovaten van Cryo Solutions,
waarbij het binnenwerk geschikt is gemaakt voor
vier niveaus. Dit bezoek heeft ons geïnspireerd
om die oplossing op kleinere schaal in Purmerend
toe te passen, al hebben we hier gekozen voor

drie niveaus per cannister. Met het cryovat kunnen we jaren toe en als we willen uitbreiden is er
voldoende ruimte voor een tweede.”

Dubbelfunctie voor stikstof
Omdat in het ziekenhuis nauwelijks met stikstof
werd gewerkt (alleen door dermatologie, en dan
ook nog eens op zeer kleine schaal), moest ook
de stikstofbevoorrading worden opgezet. In samenwerking met Cryo Solutions is een oplossing

➞
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In het IVF-lab wordt aan de ene kant het andrologie- en aan de andere kant het embryologiewerk gedaan. De procedures worden gemonitord en gelogd met een witness-systeem.

ontwikkeld met twee verrijdbare druktanks, die
op gerede tijden door een medewerker van Cryo
naar buiten worden gereden waar ze worden
afgevuld vanuit een tank op een kleine vrachtwagen.
De stikstof in het met een CryoFill vulautomaat
uitgeruste 400 liter opslagvat, in de ruimte naast
de druktanks, wordt via een leiding door de muur
automatisch vanuit de druktank bijgevuld indien
een bepaalde onderwaarde van het stikstofniveau
is bereikt. De andere druktank levert via een
leiding in het plafond gasvormig stikstof aan de
incubatoren in het laboratorium. De stikstof verdampt hierbij vanuit de vloeibare stikstof in de
tank. Deze oplossing is een stuk voordeliger dan
het gebruik van gascilinders, die je regelmatig
moet verwisselen. Er staat nog wel een cilinder,
die via een switchsysteem met het stikstofgassysteem is verbonden. Dit automatisch werkende
systeem zorgt er voor dat de stikstofstroom
gegarandeerd is als de tank wordt afgekoppeld
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om gevuld te worden of als die onverhoopt leeg
zou zijn.

Kieskeurige incubatoren
De gasvormige stikstof is bedoeld voor de incubatoren in het lab: twee grote box-incubatoren
en een benchtop incubator. De box-incubatoren
worden met name gebruikt voor het pre-conditioneren van de schaaltjes met groeimedium. In
de benchtop incubator, die plaats biedt aan tien
plekken, vindt de kweek van de eicellen tot in de
regel vijfdaagse blastocyten plaats. Met name
voor de benchtop incubator is het essentieel om
nauw gedefinieerde zuurstofniveaus te verkrijgen, die overeenstemmen met de natuurlijke omstandigheden in de baarmoeder en op de eileiders. Voor de optimale groei van de blastocyten
en daarmee een grotere kans op zwangerschap is
de ideale zuurstofconcentratie met 5% een stuk
lager dan in gewone lucht. Deze waarde kan in de
incubator worden verkregen door extra stikstof

aan het luchtmengsel toe te voegen,
zodat het teveel aan zuurstof als het
ware wordt verdrongen. Ook het
CO2-gehalte moet worden aangepast tot in dit geval ook 5%, omdat
deze concentratie een ideale pH van
tussen de 7,2 en 7,4 oplevert. De
CO2 wordt uit het leidingsysteem
van het ziekenhuis betrokken.

Minder vierogen
Margarida heeft de mogelijkheid
om vanaf scratch een heel nieuw
laboratorium in te richten aangegrepen om verschillende innovaties te
implementeren, zoals RI witness. Dit
is een op RFID gebaseerd systeem
dat alle praktische handelingen van
labprocedures monitort en logt.
“Iedere medewerker heeft een tag
waarmee zij op een werkplek inlogt.
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Het 400 liter opslagvat is
voorzien van een CryoFill

Binnen een procedure van bijvoorbeeld het
selecteren van een eicel kan het systeem precies
volgen wat je doet en hoe lang je erover doet. In
welk soort schaaltje werk je; hoe verplaats je de
eicel naar een volgend schaaltje, enzovoorts. Alle
materialen zijn voorzien van RFID-tags die door
het systeem worden herkend nadat je ze boven
de werkplaat hebt gehouden. Het systeem vraagt
dan om bevestiging door de medewerker of het
inderdaad om dat betreffende materiaal gaat.
Ook checkt het systeem op de juiste personen:
is het mevrouw A met mijnheer B? Klopt dit, dan
mag je doorgaan”, legt Margarida uit.
Door te werken met dit witness-systeem is
er minder kans op verwisseling van monsters.
Ook kan je de gelogde gegevens gebruiken in
het kader van kwaliteitsmanagement: hoe snel
doe je een bepaalde procedure. Bovendien is
het –zeker voor een relatief klein IVF-lab– een
hulp om je personeel efficiënter in te zetten. “In
veel laboratoria wordt de kwaliteit van bepaalde
procedures geborgd door het vierogen-principe:
een collega kijkt mee of je het goed doet, of je
geen monsters verwisselt. Bij een groot lab kan
je dat organisatorisch nog wel inrichten. Maar als
je met z’n tweeën op het lab staat –wat bij ons
de standaard bezetting is– moet je dus altijd je
eigen werkzaamheden onderbreken om even bij
je collega mee te kijken. Dat is niet efficiënt en
kan ook ten koste gaan van de kwaliteit. Met dit
systeem doen we nog maar een paar vierogenchecks op kritische stappen zoals de feitelijke inseminatie; het brengen van het zaad bij de eicel.
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Twee verrijdbare druktanks

vulautomaat, die is aange-

zorgen enerzijds voor

sloten op het Xiltrix moni-

voldoende vloeibare stikstof

toringsysteem, dat voorziet

in het 400 liter opslagvat en

in alarmering bij te laag

anderzijds voor een stroom

stikstofniveau of te hoge

gasvormig stikstof voor

temperatuur. Het kleine vat

de incubatoren in het IVF-

wordt gebruikt als backup/

laboratorium.

quarantainetank.

Dat is niet per se nodig, want je hebt alles getagd
in het systeem, maar vanwege ‘good practice’
doen we dat nog steeds.”

ISO9001
Margarida heeft ook terdege onderzoek gedaan
naar welk kwaliteitssysteem het beste past bij
het IVF-laboratorium. Dat is geen uitgemaakte
zaak omdat er voor het IVF-gebeuren wat dat
betreft niets specifieks is. “Na het vervallen van
de mogelijkheid voor CCKL-accreditatie hebben
veel laboratoria in de afgelopen jaren gekozen
voor ISO 15189. Maar dat is eigenlijk bedoeld
voor medische laboratoria en IVF-handelingen
passen daar niet altijd even goed bij. Wat is
bijvoorbeeld je referentiewaarde om te beoordelen of het proces goed gaat? We kunnen geen
kalibratielijn maken om te kijken of het embryo
groeit volgens verwachting. Die groei is van vele
factoren afhankelijk, die je als lab niet allemaal
in de hand hebt, zeker de belangrijkste niet: de
lichamelijke gesteldheid van de patiënt. Ik hoor
ook van meerdere collega’s dat ze met de kennis
van nu niet meer voor dat traject zouden hebben
gekozen.”

je het dat niet te ingewikkeld maken.
Meer moeite en tijd geeft niet altijd
meer voordeel!”
Waar Margarida met haar team van
momenteel twee IVF-analisten en
een embryoloog wel veel tijd in heeft
gestoken is het zo goed mogelijk
op de rit zetten van de procedures.
“Nadat we de apparatuur hadden gevalideerd zijn we in de laatste week
van februari begonnen met de eerste
puncties. Toen de eerste procedure
achter de rug was, zijn we met zijn
allen om de tafel gaan zitten om te
bespreken wat er goed ging, wat er
beter kan. Dat betekent dat je in het
begin nog niet echt productie kunt
draaien, zeker omdat ook de analisten tijd investeren in het schrijven
van protocollen en er van alles moet
worden geregeld. We maken er ons
dan ook helemaal niet druk om dat er
na de eerste maand nog maar enkele
embryo’s en batches van zaadcellen
in het cryovat zijn opgeslagen. Die
komt heus wel een keertje vol!”

Tijd nemen
Margarida heeft derhalve gekozen voor ISO 9001
certificering. “Dat is best een breed en algemeen
kwaliteitssysteem. Maar het gaat er in de eerste
plaats om dat je een systeem hebt en dat je dat
goed onderhoudt. Dat is cruciaal voor de kwaliteit
van de processen. Zeker voor een klein team moet

I N F O R M AT I E

Cryo Solutions
www. cryosolutions.nl
Dijklander ziekenhuis
www.dijklander.nl
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DIGITALISERING

Corona brengt extra vaart
in digitalisering onderwijs
bij Hogeschool Leiden
De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek van
de Hogeschool Leiden is een en al schwung. De inhoud van het curriculum beweegt dynamisch mee met de veranderende behoeftes van
toekomstige werkgevers aan kennis en vaardigheden van de afstudeerders.
In les- en toetsvormen wordt door de implementatie van allerlei onderwijsvernieuwingen de digitale component steeds groter, niet in de laatste
plaats vanwege de coronabeperkingen. Daarbij wordt de praktische basis,
zoals het leren pipetteren, niet uit het oog verloren.

E

en toets van een hele dag. Dat kregen
studenten van de opleiding Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek
(BM) van de Hogeschool Leiden onlangs
voorgeschoteld voor het vak immunologie. Dat
was geen stapel toetsformulieren met honderden
multiple choice vragen, maar slechts één opdracht: breng alle ins-and-outs van het immunologische proces achter een bepaalde parasitaire,
bacteriële of virologische infectie in kaart, en
lever hierover op het einde van de dag een filmpje in van 5 minuten. De studenten konden dat
thuis doen, ze mochten met elkaar overleggen en
alles opzoeken wat ze maar wilden. “Die toets is
heel goed gemaakt! Dat was misschien voor de
studenten een eye-opener, maar voor de docenten kwam precies uit wat ze met deze toetsvorm
beoogden. Je kunt zo’n filmpje namelijk alleen
goed maken als je ook daadwerkelijk snapt waar
het over gaat, hoe zo’n proces in elkaar steekt.
En dat studenten met elkaar kunnen overleggen,
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en dat ook gaan doen, is alleen maar goed. Daar
leren ze namelijk van, en dat komen ze later bij
hun werk ook tegen”, vertelt Jurjen van der Meij,
onderwijsmanager bij BM.

Alternatieve toetsvormen
De dagvullende immunologietoets is een recent
uitvloeisel van de al eerder in gang gezette
trend om naast of in plaats van de traditionele
schriftelijke toetsen andere toetsvormen te gaan
toepassen. Een ontwikkeling die is versneld door
de maatregelen in verband met de coronapandemie, die sinds maart 2020 de fysieke aanwezigheid van studenten op de hogeschool sterk hebben ingeperkt. “Veel ‘gewone’ toesten kunnen
studenten thuis maken achter hun computer. We
hebben besloten om hierbij geen surveillancesystemen met één of meer camera’s te gebruiken om mee te kijken bij tentamens. Sowieso
is dat praktisch geen haalbare kaart. Met onze
leerlingenaantallen heb je bij een doorsnee toets

tientallen surveillanten nodig om
alles goed in de gaten te houden. En
wat haal je er dan werkelijk uit als
zo’n systeem al piept als een student
even naar buiten zit te staren?”,
stelt Jurjen.
“Wij vertrouwen erop dat ze
niet frauderen”, gaat hij verder.
“Bovendien hebben we allerlei
andere, minder beladen toetsmomenten ingebouwd die voor een
steeds groter deel meewegen in de
beoordeling van een student. Denk
daarbij aan vragen die ze moeten
maken ter voorbereiding op een
les. Dat pakt ook goed uit voor
het didactisch proces: door een les
goed voor te bereiden steek je veel
meer van een les op dan dat je pas
je boek openslaat als de les begint.
Een andere toetsvorm die steeds
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Jurjen van der Meij, onderwijsmanager bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: “Ontwikkelingen in het werkveld, bijvoorbeeld op het gebied van bio-informatica, gaan steeds
sneller. Door innovaties op onderwijsgebied en nauwe afstemming met de bedrijvigheid op het Leiden Bio Science Park doen we er alles aan om die dynamiek bij te benen.”

meer in zwang raakt is het geven
van presentaties, sommige heel kort
over een beetje stof, andere die wat
meer voorbereiding vergen. Die presentaties kunnen ook weer vanuit
huis worden gegeven, waarbij via
Teams docenten en mede-studenten
participeren. Daarbij is het grappig
om te zien dat veel studenten zich
meer senang voelen bij zo’n digitale
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presentatie. Omdat ze niet in een zaal hoeven te
staan met tientallen ogen op zich gericht, zijn ze
meer ontspannen, hebben ze meer zelfvertrouwen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de
presentaties.”

Kennisclips
In maart 2020 vervielen ook in één klap de
fysieke hoorcolleges. “We hebben eerst een week
alle onderwijsactiviteiten on hold gezet om de

ICT-omgeving in te richten. In eerste instantie
werden nog de oorspronkelijke hoorcolleges
gegeven, maar dan digitaal. Al dan niet live met
meestal een interactief staartje om vragen te beantwoorden. In de loop van vorig jaar hebben de
docenten minder vaak die hoorcolleges ingezet.
Je bent dan toch vooral aan het zenden, wat in
combinatie met de lange tijdsduur met zich meebrengt dat de stof minder goed bij de studenten
blijft hangen dan je zou willen. Nu passen we veel ➞
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Het nieuwe celkweeklab, dat middenin de coronatijd is opgeleverd, biedt in post-coronatijden plek aan 24 studenten. Hiermee wordt ingespeeld op de explosieve vraag naar HBO-ers met kennis
van de nieuwste technieken voor stamcel- en gentherapie. Onder andere voor het stamcel- en orgaan-op-chip-hotel (iPSC & OoC), dat even verderop door het LUMC wordt gebouwd.

vaker zogenaamde kennisclips toe. Dat zijn ook
filmpjes, maar veel korter en meer toegespitst
op uitleg van een afgebakend onderwerp, waarin
ook direct vragen over de stof zijn verwerkt.”
Voor de werkcolleges kunnen de studenten nog
wel op school komen. Die worden dan in kleinere
groepen gegeven. Om zo efficiënt mogelijk
gebruik te maken van de beschikbare tijd worden
de studenten geacht om thuis de stof, al dan niet

aan de hand van vragen, goed voor te bereiden.
Dan kunnen ze op school met de stof aan de slag
en kunnen ze meer de diepte in, waarbij de docent stand-by is om vragen te beantwoorden.

Virtueel laboratorium
Ook de bezetting voor de praktijklessen is
gehalveerd, waarbij elke student minimaal één
keer per week naar school mag komen voor een

praktijkblok van 3 of 4 uur. Normaal
is zo’n blok langer, maar omdat je
nu kleinere klassen hebt (maximaal
12 personen) kan je intensiever
begeleiden, zodat studenten ook
efficiënter hun praktijktijd kunnen
besteden.
Voor de praktijklessen zijn diverse
digitale vormen ingebracht. Zo

Hofleverancier van Leiden Bio Science Park
Een groot deel van de jaarlijkse uitstroom van circa 200 studenten van
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek vindt werk bij het LUMC of
één van de momenteel ruim 200 (in 2025 moeten dat er meer dan 300
zijn) bedrijven en researchinstellingen binnen het Leiden Bio Science
Park (LBSP). Op aspecten als stages, inhoud van curriculum en onderwijsvernieuwingen vindt veelvuldig overleg plaats tussen de verschillende
stakeholders, inclusief de gemeente Leiden, om er voor te zorgen dat afgestudeerden qua vaardigheden en kennis zo goed mogelijk aansluiten bij
de wensen van de toekomstige werkgevers. Niet in de laatste plaats omdat
de beschikbaarheid van goed opgeleid personeel een belangrijk argument
voor bedrijven is om zich op het LBSP te vestigen.
In het curriculum vertaalt zich dit bijvoorbeeld in meer aandacht voor
bio-informatica. “Op verzoek van het werkveld hebben we dit onderwerp
al een grotere plek gegeven in het derde jaar, maar de ontwikkelingen
gaan zo snel dat we er ook in de eerste twee jaren van de opleiding structureel mee aan de slag gaan. We hebben hiervoor een hele nieuwe leerlijn
bio-informatica gemaakt”, vertelt Jurjen van der Meij.
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Meer aansluiting bij het LBSP is ook terug te zien in plannen voor de herinrichting van de afstudeerstages, die het komende schooljaar worden
getest. “We hebben nu nog een negen maanden durend afstudeeronderzoek. Bedrijven hebben echter vaak kortere projecten van bijvoorbeeld
drie maanden voor een optimalisering, validatie of automatisering. Twee
of drie kortere projecten in plaats van één langdurig project is ook leuk
voor de student: je maakt kennis met meerdere facetten binnen de beroepspraktijk; het is afwisselender. En je komt makkelijker bij de bedrijven binnen; je sluit beter aan bij wat ze doen.”
In het verlengde daarvan zal er ook wel eens een einde kunnen komen
aan de uitgebreide eindscripties. “Bedrijven hebben meer baat bij deliverables als presentaties, validatiestudies, SOP’s of werkvoorschriften. Zo’n
scriptie is natuurlijk prachtig, maar uiteindelijk komt het er op neer dat
een test werkt, dat die is geoptimaliseerd. Daar gaat veel stagetijd inzitten.
Bij zo’n afstudeerverslag zie je vaak alleen het eindresultaat, en niet de
weg er naar toe. Terwijl daar de toegevoegde waarde van een HBO-er zit.”
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Op naar de duizend
De vierjarige opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
(MB) telt momenteel zo’n 930 studenten, waaronder circa 250 eerstejaars. De groei zit er nog steeds in getuige de nieuwbouw die pal naast
het onderwijsgebouw aan de Zernikedreef wordt opgetrokken en voor
MB enkele nieuwe theorielokalen in petto heeft. Ook het docentencorps
(nu 47 docenten) wordt nog regelmatig uitgebreid, niet in de laatste
plaats om meer effort te kunnen steken in de ontwikkeling van digitaal
onderwijs.
Veel van de docenten zijn ook één of meer dagen in de week actief in het
aan de overkant van de straat gelegen LCAB (Leiden Centre for Applied
BioScience). Dit is het onderzoeksinstituut van BM met momenteel drie
lectoraten: Genome-based Health, Metagenomics en Metabolomics.

In de laboratoria van BM is in ieder geval tot het begin van het schooljaar 2021/22 de
maximale bezetting gehalveerd

werkt de Hogeschool sinds vorig jaar met simulatieproducten van Labster, waarmee vraagstukken
op onder meer het gebied van microbiologie en
moleculaire biologie voor onderzoekslaboratoria worden nagebootst. Dit bedrijf haalde net
na het uitbreken van de coronapandemie de
mijlpaal van de 1 miljoen gebruikers wereldwijd.
Amper een jaar later is dat aantal al verdubbeld.
“Wij passen deze virtuele laboratoriumsoftware
momenteel vooral toe als optie voor studenten
om zich voor te bereiden of wat extra’s te leren.
Dergelijke combinaties van een stuk theoretische
achtergrond met virtuele experimenten zullen
ongetwijfeld meer toepassing gaan vinden, maar
echt vervangen van de praktijklessen is een ander
verhaal”, zegt Jurjen.

Nieuw celkweeklab
Binnen de voor de BM-opleiding heilige drieeenheid kennis, onderzoeken & experimenteren
bleek het uitwerken van alternatieven voor het
handmatige werk de meest uitdagende. “Bij
experimenteren draait het om het krijgen van
handigheid op het lab. Routine opbouwen door
meters te maken. Dat was het afgelopen jaar
door de halvering van de klassen lastig: alle
technieken zijn aangeleerd, maar de eerste- en
tweedejaars studenten hebben gewoon minder
routine kunnen ontwikkelen omdat ze minder
vlieguren hebben gemaakt. Nog een geluk was
dat eind 2020 het nieuwe celkweeklaboratorium
is geopend. Dat biedt plek aan 24 studenten.
Door corona is dat de helft geworden, maar dat
is nog altijd meer dan in de oude situatie waar
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we een lokaal voor slechts 9 personen hadden;
als je die bezetting ook nog eens had moeten
halveren! In de zomer willen we bijspijkercursussen aanbieden, zodat wie wil nog wat extra
praktische handigheid kan krijgen voordat hij of
zij op stage gaat. Bedenk daarbij dat aanbieders van stageplekken zeker in deze tijden niet
moeilijk doen als je niet vanaf dag één perfecte
cellen kweekt. Studenten leren snel en kunnen
op stage de technieken in no time in de vingers
krijgen.”

Pipetteren
Dat in de vingers krijgen zit bij het pipetteren wel
snor, omdat deze techniek in veel werkgebieden
wordt gebruikt. In de verschillende labruimtes
zijn ruim 250 pipetten terug te vinden, allemaal
netjes opgehangen in een carrousel, zodat de
inwendige filters droog blijven. Bij BM worden al
jarenlang Gilson pipetten gebruikt, aanvankelijk
de Pipetman Classic, maar nu steeds meer de
later ontwikkelde Pipetman G, die lichter is en
prettiger in gebruik. Voordeel van deze pipetten
is dat ze behoorlijk ‘student proof’ zijn, al hoort
Jurjen van de praktijkondersteuners dat studenten nog regelmatig pipetongelukjes hebben: ze
vergeten om de tip erop te doen, gebruiken een
verkeerd puntje of zuigen veel te veel vloeistof
op. “Consequentie hiervan is vaak dat de pipet
opnieuw moet worden gekalibreerd, zeker als dat
met een P10 gebeurt. Aanvankelijk hadden we
met Gilson de afspraak om in de schoolvakantie
alle pipetten op te sturen om ze te laten nakijken,
eventueel te repareren en te kalibreren. Dat was

niet altijd even efficiënt en bracht
met zich mee dat een deel van de
pipetten die in het begin van een
semester kuren kregen een hele tijd
niet konden worden gebruikt. Gilson
heeft de ondersteuners derhalve
getraind om eenvoudige problemen
zelf op te lossen, de pipetten schoon
te maken en te kalibreren, een soort
EHBO voor pipetten. Gilson doet
nog wel de grotere reparaties aan
pipetten en kalibreert ze daarna.
Deze werkverdeling pakt prima uit
in de praktijk en door eens in de
zoveel tijd een interactieve tailor
made training te geven blijven alle
betrokkenen op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen en
inzichten op pipetgebied. In april
hadden we nog zo’n training waar
een kleine twintig ondersteuners,
onderwijsmedewerkers, onderzoekers en docenten aan deelnamen.
Dat geeft wel aan dat we ondanks al
die digitale onderwijsontwikkelingen de praktische basis niet uit het
oog verliezen!”
I N F O R M AT I E

Gilson International
www.gilson.com
Hogeschool Leiden
www.hsleiden.nl
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Increase Your Covid-19 Testing Throughput

Pipettes, Tips and Service - For every step of your COVID-19 testing
workflow, where accurate and reproducible transfer of samples and reagents is
required. Our full range of pipettes, tips and service help ensure the integrity of
your sample and verifiable results.

Automated Viral Transport Media (VTM) Tube Filling - An essential
component of a COVID-19 test kit, used to collect, transport and store clinical
specimens. We offer a customisable, low-cost automated tube filling system that
is perfect for quick VTM dispensing.
PIPETMAX® - Automated qPCR Prep - Automates the majority of the
Covid-19 protocol, freeing up your time for other laboratory tasks.

Gilson Connected Products - Connected Products, like our PIPETMAN® M
Connected and TRACKMAN® Connected, enhance manual pipetting with the
ability to add sample traceability and qPCR protocols, in conjunction with
intelligent pipetting, even in the field.

Benchtop Products - Our high-performance benchtop devices provide
durability, flexibility, and reliability for today’s laboratories. These devices offer
innovative, dependable solutions for a variety of applications involved with the
COVID-19 testing workflow.

More Information: go.gilson.com/COVID
Email: sales-nl@gilson.com
Call: +31 (0)70 3073636
Gilson International BV
Tel +31 (0)70 3073636

Laan van ’s Gravenmade 80 - 2495 AJ Den Haag The Netherlands
sales-nl@gilson.com www.gilson.com
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Veelzijdige
thermische analyzer

Celfilters voor kleinere
buisjes en reactievaatjes
Met EASYstrainer biedt Greiner Bio-One een innovatieve en
gebruiksvriendelijke oplossing voor de filtratie van celsuspensies. De EASYstrainer kan gebruikt worden na enzymatische
weefselafbraak voor primaire celisolatie of voor celvoorbereiding voorafgaand aan flowcytometrie. De grote cell strainer
past op alle conische 50 ml buizen en is verkrijgbaar met
maasgroottes van 40, 70 en 100 μm. De nieuwe EASYstrainer
Small past zowel op buizen van 15 ml als op kleinere buisjes en
reactievaatjes en is verkrijgbaar met maasgroottes van 20, 40,
70 en 100 μm.
De stapelbaarheid van EASYstrainers met verschillende
maasgroottes maakt het mogelijk om cellen die verschillen in
grootte te scheiden in één stap. Bovendien kan het bovenste
deel van de EASYstrainer Small worden omgedraaid. Hierdoor
is het mogelijk om cellen uit te spoelen voor verder gebruik.
EASYstrainer maakt aseptisch werken veel gemakkelijker: de
cell strainer kan worden vastgehouden aan de omringende
rand of het handvat, om onbedoeld contact met het steriele
filtermateriaal te vermijden. De transparante blisterverpakking, waaruit de cell strainer gemakkelijk en aseptisch kan
worden verwijderd, zorgt voor extra veiligheid op dit gebied.
Een bijzonder kenmerk van EASYstrainer is de ontluchtingsopening die overblijft tussen cell strainer en buis. De kloof
zorgt ervoor dat lucht in de buis snel kan ontsnappen tijdens
het filtreren. Vloeistofophoping tussen cell strainer en buis
of zelfs het overlopen van de celzeef is dus zeker uitgesloten.
Met de EASYstrainer zijn deze effecten die je bij de conventionele cell strainers vaak ziet, verleden tijd.
Greiner Bio-One
www.gbo.com
info.nl@gbo.com
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Setarams nieuwste Themys One is een toegankelijk, robuust en veelzijdig thermisch analyseplatform voor metingen van temperatuur, massavariatie, warmte en warmtestroom. Met de plug &
play meetmodules is de Themys One eenvoudig
aan te passen voor diverse toepassingen, zoals
TGA, TG-DSC, TG-DTA, en 3D hoge-gevoeligheid
calorimetrie/Cp-metingen. De oven heeft een
homogene temperatuurzone, zowel ter hoogte
van de monsterkroes als de meetmodule. Eén
oven volstaat om temperaturen te bereiken tot
wel 1.150 of 1.600 °C, wat het gebruik vereenvoudigt. Dankzij de zeer gevoelige balans voor
TGA-analyse kunnen zelfs de kleinste variaties
gedetecteerd worden. Voor een complete analyse
is de Themys One te koppelen aan gasanalyzers
(FTIR, MS, GC/MS, MS/FTIR of FTIR-GC/MS).
Uiteraard kan gekozen worden voor een gecontroleerde atmosfeer van inert of reactief gas of
vacuüm.
De Themys One+ versie biedt dankzij zijn 32-positie autosampler een hoge monsterdoorvoer, die
het mogelijk maakt uren tot dagen onbeheerd
analyses uit te voeren. De 3-pins grijper van de
autosampler past zich automatisch aan de verschillende sensoren en kroezen aan, wat leidt tot
een zeer gebruiksvriendelijk systeem.
Door het snel en
betrouwbaar meten van de thermische stabiliteit
en samenstelling
van materialen is
de Themys One
geschikt voor de
meeste toepassingen op het gebied
van polymeren en
anorganische materialen, evenals
voor het testen
van katalysatoren,
batterijen of fossiele brandstoffen.
Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
info@salm-kipp.nl
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POLYMEREN

PolyVation breidt productie uit
met twee grote cleanrooms en
investeerde al in vriesdroger
Het ontwikkelen en onder GMP produceren van polymeren voor
invasieve medische hulpmiddelen en parenterale geneesmiddelen legt het Groningse PolyVation geen windeieren. Het incubatorgebouw op de Zernike Campus, waar 20 jaar geleden een plekje werd
gevonden, is recentelijk volledig door het bedrijf ingenomen. Hierdoor is
er ruimte voor een uitbreiding van geclassificeerde productiefaciliteiten en
kunnen ook de ontwikkellaboratoria ruimer worden opgezet. Anticiperend
op de grotere productiecapaciteit is geïnvesteerd in een vriesdroger met
twee condenseerkamers, wat een oneindige ijscapaciteit mogelijk maakt.

M

et behulp van een stent kan vernuftig een dichtgeslibd bloedvat
weer open worden gezet. In de
regel is de klus voor dit kleine, van
metaal gemaakte, medische hulpmiddel na zo’n
drie maanden geklaard. De geleidelijk door cellen ingekapselde stent kan dan meestal gewoon
blijven zitten. Een (risicovolle) operatie om hem
eruit te halen wordt alleen uitgevoerd als er
complicaties zijn. Om die risico’s nog verder in te
perken werken verschillende bedrijven aan stents
van andere materialen, die biologisch afbreekbaar zijn en na verloop van tijd niet meer in het
lichaam aanwezig zijn. Eén van die bedrijven is
een klant van PolyVation, dat hiervoor een op een
polymelkzuur gebaseerd materiaal ontwikkelde.
Dit is een vrij rigide materiaal, met de gewenste
stevigheid voor de functie in het bloedvat.
Tegelijkertijd valt het polymelkzuur na verloop
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van tijd uiteen in melkzuurmoleculen, waar het
lichaam prima mee overweg kan.

Divers
De polymere stent is een van de vele voorbeelden
die R&D-manager Hans van der Aa kan geven
van producten waarin door PolyVation ontwikkelde en geproduceerde polymeren zijn verwerkt.
Dat kunnen poreuze structuren zijn, scaffolds,
waaromheen zich cellen nestelen die vervolgens
uitgroeien tot een weefsel, waarna het ondersteunende polymeer wordt afgebroken. Maar
ook coatings op allerlei materialen om bijvoorbeeld een afweerreactie te onderdrukken. “Ook
werken we veel voor farmaceutische bedrijven,
met name op het gebied van gecontroleerde
medicijnafgifte. Het polymeer fungeert hierbij als
medium, waarin je farmaceutisch actieve moleculen inkapselt. Na injectie of implantatie lost het

polymeer op, of het breekt af, of
het zwelt op, zodat de medicijnen er
door diffusie geleidelijk uitkomen.
Voordelen van deze benadering zijn
dat je minder medicijn nodig hebt
en je plaatsspecifieker kunt doseren.
Door de geleidelijke afgifte heb je
bovendien niet te maken met pieken
in geneesmiddelconcentraties.”

Halffabrikaten
De polymeren, die meestal in de
vorm van korrels, granulaat of poeder de productiefaciliteiten verlaten,
zijn halffabrikaten, die door klanten
worden gebruikt bij het maken van
hun producten. “Het gaat daarbij
altijd om polymeren die in overleg
met de klant voor een bepaalde
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Procesengineer Alexander Kah bij de L-300 vriesdroger van Büchi Labortechnik, die door PolyVation is aangeschaft om in één run grotere hoeveelheden product te kunnen isoleren.

toepassing zijn ontworpen. Op basis
van de toepassing en gewenste
specificaties van bijvoorbeeld molecuulgewicht en smelttemperatuur
komen we tot het meest geschikte
polymeer. Dat zijn nooit polymeren
die je zo kunt kopen; soms moeten we zelfs de chemie achter de
synthese van de monomeren nog
uitdenken”, zegt Hans.
De hoeveelheid ontwikkelwerk in de
synthese- en R&D-laboratoria hangt
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samen met de mate waarin de klant zelf al onderzoek heeft uitgevoerd. “Sommigen hebben al
goed voor ogen wat ze willen hebben en dat ook
al gemaakt, maar zoeken een partij die het met
de juiste certificering en specificaties in grotere
hoeveelheden kan maken. Aan de andere kant
van het spectrum kan je je een spin-off van een
universiteit voorstellen, waar ooit een promovendus een heel mooi materiaal heeft gemaakt,
dat niemand meer kan namaken. ‘Probeer het te
reproduceren’, is dan de vraag die in het gunstigste geval nog vergezeld gaat van een potje met

materiaal of een labjournaal met wat aantekeningen. De meeste klanten zitten daar ergens tussen
in. Andere klanten hebben weer een idee voor
een toepassing en vragen ons om advies voor een
polymeersamenstelling. De vervolgvraag is dan
om daarvan wat te maken om het te testen. En
als dat goed uitpakt, dan schalen we het proces
op”, legt procesengineer Alexander Kah uit.

Eigen polymeerlijnen
Waar de projecten voor klanten de hoofdmoot
vormen van de werkzaamheden, is er ook ruimte ➞
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R&D-manager Hans van der Aa: “Meer dan de helft van de door ons bestede uren zit in

Foto door de ruit van een van de momenteel vier cleanrooms bij PolyVation. Eind van het

ontwikkelwerk.”

jaar moeten daar twee zijn bijgekomen, waar op groter schaal kan worden geproduceerd,
met reactoren tot 300 liter en een output van 25-50 kilogram.

Omdat de trend naar watergedragen processen sterk doorzet,

kunnen we steeds vaker niet om vriesdrogen heen.
voor de ontwikkeling van eigen polymeerlijnen
waarbij toepassingen en klanten worden gezocht.
Een voorbeeld daarvan is een hydrofiel polymeer, waarin een functionele groep ingebouwd
is, waarmee je het polymeer kunt verankeren
op vrijwel elke ondergrond. Hierdoor kun je het
als hydrofiele coating op katheters aanbrengen,
waardoor ze zo glad worden, dat ze gemakkelijker via een ader in de lies naar allerhande
moeilijk bereikbare plekken in het lichaam kunnen worden gebracht.
Bepaalde unieke en gepatenteerde polymeerlijnen zijn ondergebracht in aparte bedrijven.
Zo is InnoCore Pharmaceuticals opgericht voor
de ontwikkeling en commercialisatie van een
tweetal gepatenteerde systemen van innovatieve
biologisch oplosbare polymeren voor gecontroleerde medicijnafgifte. Hierbij maakt InnoCore
zelf de polymeren voor onderzoeksdoeleinden.
Voor grootschaligere GMP-productie is PolyVation dan weer de manufacturing partner.
PolyVation beperkt zich niet tot één bepaalde
klasse van polymeren en heeft (zonder compleet
te zijn) ervaring met: polyesters, polyetheresters,
polyurethanen, polyorthoesters, polyvinylalcoho-
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len en polyacrylaten, al dan niet in de vorm van
homopolymeren, copolymeren, blokcopolymeren, gecrosslinkte polymeren en/of met eindgroep- of zijgroepfunctionaliteit.

Samenspel
Van de ruim 40 mensen die op het Zernike werken, houdt ruim de helft zich bezig met ontwikkelings- en opschalingsprojecten. Syntheses
worden eerst op kleine schaal ontwikkeld. Dat
kan een 1-staps synthese zijn bij een polymeer
dat alleen maar bewerkt hoeft te worden, maar
doorgaans zijn dat 2-,3- 4- en zelfs 5-staps
syntheses. In het R&D-lab is daarnaast een grote
werknis gemaakt, zodat er ruimte is om op grotere schaal te simuleren. Deze nis is identiek aan
de nissen in de cleanrooms, om de transfer naar
de cleanroom later zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Hier kunnen ook op (semi-)productieschaal (van enkele honderden grammen tot 10
kilo) R&D-hoeveelheden voor de klant worden
gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de
cleanroomcapaciteit bij productie.
Afhankelijk van het stadium waarin een project
verkeert, verschilt de samenstelling van het pro-

jectteam. In het begin is R&D aan
zet met QC, en dan is er een 50:50
verdeling tussen analyseontwikkeling en procesontwikkeling. In een
latere fase, als de schaalgrootte omhoog gaat richting cleanroomwerk,
schuift ook productie aan en neemt
langzamerhand het werk van R&D
over. Het relatief grote aantal mensen bij QC heeft alles te maken met
het gegeven dat er unieke verbindingen worden ontwikkeld, waar je
doorgaans geen standaard analyse
op kunt loslaten. Er zit derhalve veel
werk in de ontwikkeling en validatie
van nieuwe analysemethodes.

Uitbreiden
PolyVation heeft momenteel vier
cleanrooms ter beschikking. In
de twee grootste staan reactoren
van 60 respectievelijk 70 liter. De
maximale output ligt rond de 10
kilogram per batch. Met de recente
inpandige uitbreiding naar een
totaal vloeroppervlak van rond
de 3000 m2 is er ruimte voor het
bouwen van twee extra cleanrooms. Hierin kan op een grotere
schaal worden geproduceerd, met
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GMP als extra service
Naast de ISO 13485 certificering voor het gebruik van de producten als medisch hulpmiddel, werkt PolyVation ook volgens GMP. “Dat
is niet altijd strikt noodzakelijk, want we maken een halffabrikaat. De klant maakt daarvan
het eindproduct dat het lichaam ingaat. Maar
vaak bestaat dat product voor een groot deel
uit ons materiaal, en de prestaties zijn daar
voor een heel groot deel van afhankelijk, dus
met het werken volgens GMP biedt je de klant
extra kwaliteit en zekerheid”, vertelt Alexander Kah. Daarnaast versnelt het de registratieprocessen van de eindproducten aanzienlijk.
Blik in het analyselaboratorium, waar veel met GPC wordt gewerkt.

reactoren tot 300 liter en een output van 25-50
kilogram. Realisatie van de nieuwe cleanrooms
en een groter syntheselab staan gepland voor
eind 2021. Daarna zal ook het analyselab worden
uitgebreid.

Vriesdrogen
Hans van der Aa ziet de laatste jaren dat voor de
laatste productiestap –de productisolatie– steeds
vaker gebruik wordt gemaakt van vriesdrogen.
“Vacuümdrogen na precipitatie of extractie is
vaak een praktischere strategie, omdat het sneller gaat dan vriesdrogen en je ook je proces wat
compacter houdt. Maar andere factoren maken
dat we steeds vaker niet om vriesdrogen heen
kunnen. De trend naar watergedragen processen
zet namelijk sterk door. Dat heeft enerzijds te
maken met de algemene wens vanuit duurzaamheid om het gebruik van organische oplosmiddelen te beperken. In ons geval komt daar nog bij
dat voor veel toepassingen van onze producten
in het lichaam wateroplosbaarheid nodig is. In
de processen om dergelijke producten te maken
hebben we vaak een dialyse- of ultrafiltratiestap voor de opzuivering. Daarmee kom je tot
vrij grote vloeistofvolumes ten opzichte van de
hoeveelheid product. De relatief grote hoeveelheden water ten opzichte van je product kan je
proberen te verwijderen door verdamping. Maar
daarmee raak je niet alles kwijt en veel polyme-
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ren kunnen ook niet tegen de hoge temperaturen
die dat met zich meebrengt. Dan is vriesdrogen
een betere optie.”

Oneindig
Mede vanwege de plannen voor productie op
grotere schaal is afgelopen zomer geïnvesteerd
in een nieuwe vriesdroger, de L-300 van Büchi
Labortechnik. “We hebben voor deze vriesdroger
gekozen omdat je hiermee vrij grote hoeveelheden tegelijk kan isoleren. Hiermee kunnen
we in één keer 1,5 kilo product winnen uit 20
liter water, wat een gangbare verhouding is na
dialyse. Het mooie aan dit apparaat is dat het
niet uitmaakt hoeveel water er moet worden
verwijderd. Omdat de vriesdroger is uitgerust
met twee kamers kan je in principe een oneindige hoeveelheid water afvoeren en ben je niet
beperkt door de kamervolumes van 12 tot 18
liter waarin andere vriesdrogers voorzien. Dat is
te weinig voor de volumes waar wij mee werken,
zeker wanneer je de vriesdroger op een reactorvat aansluit. Dan moet je in twee of meer porties
gaan vriesdrogen. Bovendien is er een groter
risico op productieverlies: als zo’n kamer vol zit,
is er geen sublimatie meer, ontdooit je product
en is de batch verloren”, legt Alexander uit.

Overuren
De vriesdroger is, in tegenstelling tot sommige

andere apparatuur, inzetbaar voor
meerdere processen. “Om crosscontaminatie tussen verschillende
producten te voorkomen geven
we elk proces zoveel mogelijk zijn
eigen apparatuur of voeren we
een schoonmaakvalidatie uit. Dat
is zeker voor processen die niet
vaak worden gedraaid een kostbare
aangelegenheid. In het geval van de
vriesdroger is die voorzorgsmaatregel niet nodig. Bij vriesdrogen heb je
niet echt contact met de processtoffen, behalve in aansluitstukken, die
je prima kunt reinigen of per proces
kunt aanschaffen. Met de beoogde
uitbreiding en opschaling van de
productie verwachten we wel dat de
vriesdroger overuren gaat draaien.
Je moet er dus niet gek van opkijken
als we binnen enkele jaren ook het
vriesdroogpark verder uitbreiden!”,
aldus Hans van der Aa.
I N F O R M AT I E

Büchi Labortechnik
www.buchi.nl
PolyVation
www.polyvation.com

■

18/05/2021 09:49

50

MICROSCOPIE

Steven Vermeulen gebruikt deze microscoop in het weefselkweeklab vooral voor snelle imaging: even je cellen of organoïden bekijken door middel van bright-field microscopie of fluorescentie op de aanwezigheid van genetische reporter constructen in de cellen en weefsels.

Steven Vermeulen en Erik Vrij, beiden postdoc bij de onderzoeksafdeling
‘Instructive Biomaterial Engineering’
(IBE) van het Institute for TechnologyInspired Regenerative Medicine (MERLN)
in Maastricht, hebben eind vorig jaar het
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BioStudio-T imaging platform van Nikon
uitgetest. Het apparaat is zo klein dat
het in een standaard incubator past,
wat het tot een laagdrempelige tool
voor live cell imaging maakt.
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MERLN-onderzoekers
doen ook in coronatijd
aan live cell imaging

I

n de altijd drukke laboratoria voor cel- en
weefselkweek van het MERLN instituut
wordt in het kader van de coronamaatregelen
in shifts van zes uur gewerkt. Voor de eerste
shift moet je er vroeg bij zijn, want die begint al
om zes uur in de ochtend. Voor postdoc Steven
Vermeulen heeft dat wel wat. “Als je zo vroeg
begint, ben je in het begin van de middag weer
thuis; voor je gevoel heb je dan nog zeeën van
tijd om resultaten uit te werken, publicaties te
lezen of te schrijven. Lastig is wel dat je je experimenten in die zes uur moet inplannen.”
Zijn collega Erik Vrij kan dit beamen, al is het
soms wel wat lastig bij het lesgeven. “Als dat
precies in je lab-shift valt, moet je alles weer
omzetten; dat is soms een heel gepuzzel. Ook
vind ik het jammer dat je nieuwe onderzoekers
niet gemakkelijk leert kennen, omdat onze open
office dicht is. Het is altijd leuk om die mensen
op sleeptouw te nemen. Met die altijd volgeplande shifts vraag ik mij trouwens wel af hoe
in straks weer normale tijden al dat experimenteerwerk van die 18 uur weer in een gewone
werkdag kan worden gepropt!”

Drie takken van sport
In de tien laboratoria, die over drie verdiepingen
van enkele gebouwen van het MUMC-complex
zijn verdeeld, houden circa 100 onderzoekers
zich bezig met een mix aan bio(techno)logisch
en materiaalonderzoek en -engineering. Dat
onderzoek is gestructureerd in drie onderzoeksafdelingen, met ieder vier of vijf onderzoeksgroepen die worden geleid door een PI (principal
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investigator). De onderzoekers van CTR (‘Complex Tissue Regeneration’) zijn gespecialiseerd in
geavanceerde micro- en nanobiofabricagetechnologieën voor het maken van 3D-celculturen,
onder andere het ontwerp en de engineering
van scaffolds en hydrogels voor de regulering
van celactiviteit en weefselvorming. Bij cBITE
(‘Cell Biology-Inspired Tissue Engineering’) ligt
de focus op moleculaire en cellulaire technieken
voor de regeneratie van weefsels en organen.
Bij IBE (‘Instructive Biomaterials Engineering’)
wordt onderzoek gedaan aan biomaterialen,
met kerameken als belangrijk focusgebied.
Daarbij gaat het niet alleen om de synthese van
dit soort composieten maar ook hoe ze in bioorganische (bot)constructen de groeiomstandigheden voor cellen beïnvloeden.

Moduleren van micro-omgeving
Erik en Steven maken voor hun onderzoek
gebruik van zogenaamde microwell’s. Dat zijn
kleine bakjes van een paar honderd micron
diep en breed, waarin je cellen kunt zaaien die
dan automatisch een klompje vormen, dat kan
uitgroeien tot een organoïde. “We creëren een
3D-omgeving die anders is dan de standaard
niet-fysiologische 2D-cultuuromgeving, die
niet optimaal is voor cellen. In vergelijking met
2D-platen of organoïden die in een druppeltje
watergel worden gekweekt op een kweekplaat,
kunnen wij onze 3D-micro-omgeving beter moduleren en aanpassen aan het weefel of celtype
waarin we geïnteresseerd zijn. We kunnen de
microwell’s materiaaltechnisch zo inrichten dat

de cellen zich niet hechten aan de
wand, maar aan elkaar gaan plakken en klompjes cellen vormen. Je
kunt ze ook wel laten aanhechten,
door een chemisch motief of een
microtopografie aan te brengen.
Ook zijn er microwelletjes ontwikkeld met een membraan zodat je
co-kweek kunt doen met twee verschillende celtypen. We hebben dus
meerdere technieken beschikbaar
wat ons vele mogelijkheden geeft
om cellen te sturen en te onderzoeken. Dat kunnen allerlei cellen zijn,
maar in zowel het onderzoek van
Erik als dat van mij ligt de focus op
stamcellen. Naast het veranderen
van de structuur van de omgeving
kunnen we ook variaties in het
medium aanbrengen waarin de
cellen zich bevinden, bijvoorbeeld
het toevoegen van cytokines om
een immuunrespons op te wekken.
Andere tools zijn microfluïdische
chips, waarbij je in plaats van
statisch medium een continu vers
stromend medium hebt. Verder
zijn er ook water-in-olie emulsies
waarmee je op microniveau cellen
en materiaalobjecten kunt samenvoegen op een gecontroleerde
manier, er zo veel tegelijk kunt
produceren, wat weer ideaal is voor
high-throughput werk”, beschrijft ➞
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Een montageplaatje van met de BioStudio-T gemaakte bright-field opnames
van zogenaamde rosettes. Dat zijn stamcellen die zijn georganiseerd tot een
structuur die de vroege epiblast en primitief endoderm nabootst van het
Erik Vrij bij een van de geavanceerde Nikon-microscopen in het MERLN-microscopielab waarmee hij cell

muizenembryo. Tijdens de natuurlijke ontwikkeling van het embryo groeien

imaging experimenten uitvoert.

deze uit tot het muisje zelf en de dooierzak.

Steven het Maastrichtse mer-à-boire aan onderzoekstools en -technieken.

Botweefsel uit stamcellen
Het onderzoek van Steven is gericht op het
maken van botweefsel uit stamcellen en het ontwikkelen van modellen voor ziektebeelden die
zijn gerelateerd aan defecten in botweefsel. “In
de microwell’s willen we vanuit iPSC’s –dat zijn
pluripotente cellen die je kan laten differentiëren
naar elk celtype–, of vanuit volwassen stamcellen
in een 3D-omgeving een organoïde maken van
botcellen. Hiermee kunnen we bestuderen wat er
in de ontwikkeling gebeurt, zodat je methodes
kunt optimaliseren om vanuit de organoïden effectief weefsel te kunnen maken. Een toepassing
waar we momenteel aan werken, is het brengen
van die organoïden in een patiënt waarbij ze
kunnen uitgroeien tot botweefsel.”
De organoïden kunnen ook dienen als basis voor
een ziektemodel, bijvoorbeeld artosclerose,
een calcificatie van je aderen. Hierbij worden
organoïden gemaakt op basis van endotheelcellen die je ook in de aderen terugvindt. Door
bepaalde stoffen aan de cellen toe te voegen
zullen ze calcificeren, zoals dat ook gebeurt als
je artosclerose hebt. De ‘zieke’ organoïden kan
je vervolgens screenen op een bibliotheek van
componenten, die een mogelijk therapeutisch
effect hebben. “We werken er naar toe om dat
in een high-throughput opzet te doen, met veel
verschillende microwell’s en duizenden verschillende componenten. Daar zitten er wellicht een
paar tussen met potentie voor een klinisch test-
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traject, waarbij de gedachte is dat de kans op
een positieve uitkomst groter is dan bij stoffen
die naar boven zijn komen drijven in studies die
zijn gebaseerd op diermodellen. Een organoïde
heeft een grotere gelijkenis met wat je in je lichaam terugvindt, en heeft dan ook een grotere
voorspellende waarde, zo is de gedachte. De
praktijk moet nog wel uitwijzen of die vooronderstelling terecht is!”

Imaging
Het calcificatieproces kan in de tijd worden
gevolgd onder een microscoop op basis van het
verkleuren van cellen die calcificeren. Voor dergelijke experimenten (en vele anderen) kunnen
de onderzoekers al jaren terecht bij geavanceerde live cell imaging units van Nikon. Deze
microscopen staan in het microscopielab, enkele
etages lager dan de laboratoria voor cel- en
weeselkweek.
Tijdens een testperiode van ongeveer een maand
van een nieuw apparaat van Nikon, de BioStudioT, hebben de onderzoekers ervaren dat live
cell imaging niet per se met de geavanceerde
microscopen hoeft te gebeuren, maar ook in de
laboratoria voor cel- en weeselkweek mogelijk
is. “De BioStudio-T is zo klein, dat je hem gewoon in een incubator kunt zetten. Dat heeft als
voordeel dat we veel sneller kunnen werken: we
hoeven niet eerst naar beneden naar het microscopielab om het toestel op te starten, waarna
we ook weer moeten wachten tot de gewenste
temperatuur is bereikt. Vanaf het moment dat
de plaat klaar is, en je wilt gaan imagen, is het

met de BioStudio-T slechts een
kwestie van de plaat er insteken, de
deur dichtdoen, in de software nog
wat instellingen aanpassen en dan
op start drukken. Dat kost je niet
meer dan tien minuten”, vertelt
Steven.

Autofocus
“Een handige optie is de autofocus”, vult Erik aan. “Je kunt in de
software het patroon van de well’s
in je plaat aangeven, waarna de
imaging unit zelf de cellen kan
vinden, daarop kan focussen en
automatisch zorgt voor scherpe
foto’s. Hierbij verschuift de lens
per welletje en neemt zo van ieder
welletje bijvoorbeeld ieder half uur
een foto. Dit blijkt goed te werken
in time-lapse experimenten van
twee tot drie dagen die we hebben
uitgevoerd in 96- of 384-well’s
platen met de microwelletjes. De
PC-software kan goed overweg
met de grote datafiles en maakt
er mooie filmpjes van. Dat maakt
live cell imaging tot een toegankelijke tool, ook voor andere andere
groepen die nog niet aan live cell
imaging doen.”
“En voor ons maakt het het werk
een stuk gemakkelijker. Met door
Nikon toegezegde extra software
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Het BioStudio-T imaging
platform van Nikon is
zo klein dat het in een
standaard incubator
past, wat het tot een
laagdrempelige tool
voor live cell imaging
maakt.

In de altijd drukke laboratoria voor cel- en weefselkweeklab van het MERLN wordt in het kader van de coronamaatregelen in shifts van zes uur gewerkt.

die is toegespitst op onze toepassingen is het
voor ons dusdanig interessant dat ik in een van
de volgende onderzoeksaanvragen budget voor
de aanschaf van een BioStudio-T wil meenemen”, aldus Steven.

Blastoïden
Het onderzoek van Erik speelt zich af op het
gebied van blastoïden; embryomodellen die vanuit de stamcellen zijn gevormd. In 2018 was hij
mede-auteur (eerste auteur Nicolas Rivron was
zijn PhD-supervisor) van de Nature paper over
een nieuwe techniek om muizenembryo’s geheel
op te kweken uit stamcellen, en niet vanuit een
bevruchte eicel. “Het ging toen om twee celtypes: embryonale stamcellen en trofoblaststamcellen waaruit de placenta groeit. Het spontaan
gevormde embryoachtige bolletje kon zich ont-
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wikkelen tot een stadium dat overeenkomt met
een muizenembryo van bijna vier dagen oud. Om
die ontwikkeling te verlengen is de afgelopen
jaren gewerkt om een derde stamceltype aan
het model toe te voegen, dat verantwoordelijk
is voor de vorming van de dooierzak. Hiermee
gaat de ontwikkeling een stukje verder, tot na de
nesteling in de baarmoeder.”
“We kunnen met dit soort embryomodellen heel
toegankelijk de ontwikkeling van het embryo
bestuderen omdat je er relatief gemakkelijk
honderden tot duizenden kunt maken. Daar kan
je dan weer high-throughput screening op doen
met imaging met de microscoop als belangrijkste readout. In dit geval gaat het dan wel om
fluorescentie-imaging, waar de BioStudio-T
zich niet voor leent, omdat die alleen geschikt
is voor bright-field. Maar de met vocht gevulde

holte van de blastoïden kan je wel
zien met bright-field microscopie.
In samenwerking met Nikon zijn
herkenningspunten gedefinieerd in
de blastoïd-vorming. Door die in de
software automatisch te herkennen,
kan je live de vorming detecteren
en de yield/efficiency bepalen van
de vorming op een specifiek tijdstip.
Hierin kan de BioStudio-T dus ook
een effectieve tool zijn.”
I N F O R M AT I E

Nikon Europe
www.microscope.healthcare.nikon.com
MERLN
www.merlninstitute.nl
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NEW compact incubator
with great quality
and performance
NEW

optional

multigas

Integrated
shelves

The MCO-50 series CO2 and Multigas Incubators
provide precise control of CO2 concentration and
accurate, uniform, and highly responsive temperature
control within the chamber. During cell culturing the
inCu-saFe germicidal interior and SafeCell UV lamp
work continuously to prevent contamination. An OLED
alphanumeric keypad allows convenient but secure
user control. It can display internal conditions, such
as CO2 level and temperature. Transfer of data is easy
via a USB port.

Nijverheidsweg 120 | 4879 AZ Etten-Leur | Netherlands
T: +31 (0) 76 543 3833 | F: +31 (0) 76 541 3732
biomedical.nl@eu.phchd.com
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With technology in the ﬁeld of preservation, incubation,
sterilisation and processing, PHCbi’s product range includes
high-quality biomedical and laboratory equipment - backed by
over ﬁfty years of industry experience.

Incubation
IncuSafe CO2 Incubators
IncuSafe Multigas Incubators
MIR Heated Incubators
MIR Cooled Incubators
MLR Climatic Test Chambers

www.phchd.com/eu/biomedical
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Biologische microscoop met verbeterde bediening
De biologische microscoop Eclipse Si is voorzien van een
nieuwe door Nikon ontwikkelde functie: Light Intensity
Management (LIM). Hiermee kan het lichtintensiteitsniveau,
dat is aangepast aan de vergroting van elk objectief, worden
opgeslagen. Dit zorgt voor een efficiëntere workflow, omdat
er tot wel 40% minder tijd nodig is voor het aanpassen van de
lichtintensiteit bij het veranderen van de vergroting. Verder
gebruiksgemak is gerealiseerd door een scherm aan de voorkant van de microscoop waarop de vergrotings- en verlichtingsstatus worden weergegeven. Ook zijn de bedieningselementen voorzien van pictogrammen voor een meer intuïtieve
bediening.
Het ergonomisch ontwerp van de Eclipse Si maakt dat je in een
natuurlijke houding kunt microscoperen. De lage objecttafel,
met een hoogte van 135 mm, minimaliseert de handbewegingen die nodig zijn om het preparaat te wisselen. De tubes
hebben een hellingshoek van 45° zodat je het preparaat op de
objecttafel kunt controleren zonder je hoofd te bewegen en je
in je observatiepositie kunt blijven.
Door de Eclipse Si te combineren met de Digital Sight 1000
microscoopcamera, kunnen microscoopbeelden op de monitor

worden weergegeven, zodat meerdere personen kunnen meekijken. De Eclipse Si maakt het ongeacht de locatie realtime
delen van beelden mogelijk, waardoor hij geschikt is voor
werken op afstand.
De microscoop ondersteunt meerdere observatietechnieken
zoals brightfield, fasecontrast, darkfield, eenvoudige polarisatie en diascopische fluorescentie met gebruik van een sterk
luminescente led-lichtbron. In combinatie met een grote
verscheidenheid aan opties komt de Eclipse Si tegemoet aan de
meest uiteenlopende gebruikerswensen.
De Eclipse Si wordt geleverd met een QR-code die je op de
behuizing van de microscoop kunt bevestigen. Door deze
code te scannen krijg je toegang tot de website van de ‘Online Guide’. Dit is een webgebaseerde gebruikshandleiding
met videotutorials die laten zien hoe je de microscoop moet
gebruiken. Ook worden er verschillende observatiemethoden
beschreven en praktische punten waar je op moet letten.
Nikon Europe
www.microscope.healthcare.nikon.com
microscopes.nl@nikon.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-flessen, chipformaten en
meer.
• Internationale vluchttoestemming onder verpakkingsinstructie 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.

LabVision
digitaal
ontvangen?

Lees meer over deze innovatie oplossing op:
https://www.phchd.com/eu/biomedical/live-cellshipping
PHC Europe
www.phchd.com/eu/biomedical
biomedical.nl@eu.phchd.com
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WATERBEHANDELING

300 liter demiwater per uur
voor sterilisatie-apparatuur
in verplaatsbare unit bij OLVG
Vanwege een grootscheepse verbouwing van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) op locatie West van OLVG in Amsterdam moest er voor een klein
half jaar een tijdelijke oplossing worden gezocht voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische instrumenten. Die werd gevonden
in de Mobile CSSD 70, een door Lamboo Medical gebouwde verplaatsbare
CSA-unit met reinigings- en desinfectie-automaten en sterilisatoren van
opdrachtgever Steelco. Een primeur hierin was dat Veolia zorgde
voor de waterbehandeling om deze apparaten van demiwater en
onthard water te voorzien.

D

e Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) op
locatie West van OLVG, het stadziekenhuis voor Groot-Amsterdam, verwerkte
jaarlijks circa 100.000 instrumentsets,
waarbij ze werden gereinigd, gedesinfecteerd,
gecontroleerd en gesteriliseerd. Met het plan
om ook het instrumentarium van locatie Oost te
verwerken, wat tot dan toe bij een externe partij
werd uitbesteed, verdubbelde dit aantal bijna,
tot meer dan 170.000 instrumentsets per jaar.
Mede om deze grotere verwerkingscapaciteit te
realiseren is de CSA volledig vernieuwd, waarbij
de nieuwste hightech reinigings- en sterilisatieapparatuur van Steelco, wereldmarktleider op
dit gebied, is geïmplementeerd. Eind mei 2021,
zo ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van
deze LabVision, is de nieuwe afdeling in gebruik
genomen.

Tijdelijke oplossing
In de periode tijdens de verbouwing moest dit
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voor de zorg essentiële CSA-werk gewoon doorgaan. Om dit mogelijk te maken is er voor gekozen om tijdelijk op het terrein van OVG West een
CSA-unit te plaatsen waar het ingewerkte team
van OVLG-medewerkers de beproefde kwaliteit
kan blijven garanderen.
Zo’n CSA-unit kan je niet standaard uit een
catalogus bestellen. “Iedere unit die bij ons in
de fabriek in Zoetermeer wordt samengesteld is
maatwerk. De opdrachtgever bepaalt welke apparatuur er in moet worden verwerkt, aan welke
eisen er qua stroom-, lucht- en watervoorziening
moet worden voldaan, welke functionaliteiten er
voor medewerkers en/of patiënten/bezoekers er
moeten worden geïmplementeerd”, zegt Wilfred
van der Klauw, global sales manager van Lamboo
Medical, dat wat betreft medische mobiele units
marktleider in Europa is.
De opdrachtgever voor de CSA-unit was in dit
geval Steelco, die op zijn beurt in opdracht van
OLVG zorg draagt voor de tijdelijke oplossing.

Dit in samenwerking met professionals ontwikkelde concept heeft een
capaciteit van 65.000 tot 75.000
sets per jaar. Het verzorgt het
gehele proces van een complete CSA
inclusief water- en luchtbehandeling
conform alle geldende richtlijnen
die gelden voor een normale CSA.
Op basis van de workload bepaalt
Steelco in overleg met OLVG, hoe
op basis van de logistiek van het
sterilisatieproces een en ander in de
beschikbare ruimte moet worden verwerkt. Ook worden spec’s
meegegeven op het gebied van
luchtkwaliteit, stroom- en watervoorziening.

Drie ruimtes
De CSA-unit, die door Steelco in
de markt wordt gezet als Steelco
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Midden in de nacht is bij OLVG locatie West een door Lamboo Medical turnkey opgeleverde CSA-unit geplaatst. In de 4 meter brede en 18 meter lange verplaatsbare unit is naast desinfectors en autoclaven van Steelco ook een waterbehandelingssysteem van Veolia geïnstalleerd dat 300 liter demiwater per uur kan leveren.

Mobile CSSD 70 (Central Sterile
Service Department) bestaat uit
drie compartimenten. In het eerste
gedeelte worden de gebruikte
instrumenten waar nodig handmatig
gereinigd en in geavanceerde reinigings- en desinfectie-automaten
geladen, een soort van wasmachines
met rekjes, die aan twee kanten kan
worden geopend. In dit geval zij dat
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drie reinigings- en desinfectie-automaten van het
type PWD8626. Zodra een desinfectiecyclus is afgerond haalt een CSA-medewerker in de tweede
ruimte de instrumenten uit de reinigings -en
desinfectie-automaat en inspecteert ze. Daarna
worden de chirurgische instrumenten in een van
de twee VS8/2 sterilisatoren geplaatst, waar ze
worden gesteriliseerd. Voor instrumenten die
niet bestand zijn tegen hoge temperaturen is
een PL130 sterilisator geïnstalleerd. Ook deze

sterilisatoren kunnen aan twee kanten worden
geopend, zodat ze na sterilisatie in de derde en
laatste ruimte kunnen worden ontladen.

Veel demiwater
Zowel de reinigings- en desinfectie-automaten
als de sterilisatoren gebruiken demiwater. Per
reinigings- en desinfectie-automaat, die per
cyclus drie waterinnamemomenten kent, is dat
ruim 100 liter per uur; bij de sterilisatoren is dat

➞
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De CSA-unit bestaat uit drie compartimenten. In het eerste gedeelte worden de gebruikte instrumenten handmatig gereinigd (1) en in grote reinigings- en desinfectie-automaten
geladen (2). Zodra een desinfectiecyclus is afgerond kunnen in de tweede ruimte de instrumenten uit de automaten worden gehaald (3). Aan de andere kant van deze ruimte kunnen ze
in sterilisatoren worden geplaatst, waar ze worden gesteriliseerd (4). Ook deze sterilisatoren kunnen aan twee kanten worden geopend, zodat ze na sterilisatie in derde en laatste ruimte
gereed zijn voor gebruik (5).

een kleine 30 liter per uur. Voor het voeden van
deze apparaten met demiwater is in de technische ruimte, helemaal vooraan in de CSA-unit
naast het spoelgedeelte, een demiwatervoorziening geïnstalleerd. Dit betreft de door Veolia
geleverde Elga Centra R 200, die in de standaard
uitvoering 200 liter per uur kan leveren. Maar om
ook in volbedrijf voldoende demiwater te kunnen
leveren wordt voor deze toepassing het apparaat
geleverd in een uitvoering met een levercapaciteit van 300 liter per uur. Daarnaast is er een
Ionsoft vws 80 ontharder geplaatst, die het
proceswater onthardt, dat vanuit het ziekenhuis
wordt geleverd en ook dient als voeding voor de
Elga.
“Zo’n demiwatervoorziening is een typisch voorbeeld van een apparaat dat door de opdrachtgever wordt gespecificeerd. Aan ons is het dan om
dat in te passen in het ontwerp van de mobiele
unit. We moeten hem niet alleen een plekje
geven, maar er voor zorgen dat de stroom- en
watervoorziening zodanig is ontworpen dat het
apparaat optimaal kan functioneren. Al deze elementen nemen we mee in het technisch ontwerp.
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Zodra dit is goedgekeurd door de opdrachtgever
beginnen we met het bouwen van de unit in onze
productiehallen in Zoetermeer. Veolia levert op
een zeker moment de Elga, net als Steelco de
reinigings- en desinfectie-automaten en sterilisatoren. Die bouwen we vervolgens in, sluiten
ze aan en testen of alles naar behoren werkt.
Als dat allemaal goed is, is de unit klaar voor
transport naar de eindklant, in dit geval OLVG”,
legt Wilfred uit.

Speciale wanden
Lamboo Medical bouwt de wanden van de
mobiele units op vanuit zogenaamde sandwichpanelen. Dit zijn elementen uit één stuk, waarin
alle noodzakelijke eigenschappen voor de betreffende toepassing in de wand zijn verwerkt. Zo
wordt er bij units voor mammografie een laagje
lood in het paneel verwerkt om straling naar
buiten tegen te houden. De wanden van mobiele
units met CT- en MRI-apparatuur zijn uitgerust
met een laagje koper, zodat volgens het principe
van de kooi van Faraday storende RF-straling kan
worden buitengehouden. Andere elementen in

het pallet van wel veertien mogelijke lagen zijn er voor extra stevigheid (om bijvoorbeeld klapstoelen
aan de wand te monteren) en
isolatie. “We leveren onze units over
de hele wereld. Dat stelt de nodige
eisen aan de isolatie. We hebben
units geleverd in Siberië waarbij we
de werking moesten garanderen bij
buitentemperaturen tot -45 °C. Aan
de andere kant hebben we ook units
staan in verschillende golfstaten,
waar temperaturen zo kunnen oplopen tot 50 °C of meer. Door te variëren in het aantal verwarmingspanelen en/of de capaciteit van de
airco kan je voor iedere toepassing
de gewenste werktemperatuur
garanderen”, vertelt Wilfred.

Speciaal transport
De CSA-unit bij OLVG is 4 meter
breed en 18 meter lang. Bij dergelijke afmetingen wordt er vanuit
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Global sales manager Wilfred van der Klauw (links) en hoofd engineering John van Vliet trekken bij Lamboo
Medical veel met elkaar op om turnkey projecten voor mobiele en verplaatsbare medische units, die wereldwijd worden afgezet, te realiseren.

Voor het voeden van de reinigings-en desinfectie-automaat en sterilisatoren met demiwater is in de technische ruimte een demiwatervoorziening
geïnstalleerd. Dit betreft de door Veolia geleverde Elga Centra R 200, die in

We bouwen inmiddels al weer aan een
tweede CSA-unit voor Steelco, die ook

weer zal worden uitgerust met een
watersysteem van Veolia!

deze aangepaste uitvoering 300 liter per uur kan leveren.

Zoetermeer een speciaal transport geregeld, dat
meestal in de stille nachtelijke uren het gevaarte
naar de bestemming brengt. Daar wordt met een
kraan de op een subframe gebouwde unit precies
op zijn plaats gezet. Dit traject vergt heel wat
voorbereiding, zoals een site visit om de situatie
ter plekke goed in te schatten en een risico-analyse te maken. Die wordt ook voorgelegd aan de
eindklant (het ziekenhuis) en de gemeente.
Qua transport zou een concept met meerdere
subunits beter behapbaar zijn, maar dat voordeel
weegt niet op tegen deze integrale benadering.
Omdat alles in één unit zit hoef je als je de unit
naar een nieuwe locatie verplaatst niet weer
intern alles aan elkaar te koppelen, zodat na
plaatsing een CSA-unit als die bij OLVG binnen 4
uur klaar voor validatie is.

volgens de regels van de OEM-er, die zijn beschreven in een zogenaamde site planning guide.
In dat boekwerk van honderden pagina’s staan
alle specificaties en randvoorwaarden waarmee
onze engineers bij de inbouw rekening moeten
houden. Inmiddels zijn we al meer dan twintig
jaar gecertificeerd door alle belangrijke OEM’s
op het gebied van CT-, MRI- en PET-CT-scanners,
zoals Siemens, Philips, Canon en General Electric.
Als er nieuwe medische apparatuur op de markt
komt, wat natuurlijk regelmatig gebeurt, dan ga
je bij de eerstvolgende order het certificeringsproces in samen met de OEM en de klant. Als
dat klaar is, dan moet je nog allerlei road-testen
doen. Als die ook goed zijn, dan mag je ook dat
soort units gaan bouwen”, legt Wilfred van der
Klauw uit.

Gecertificeerd

Goede ervaringen

Onafhankelijk van de uitvoering van de medische
unit geldt altijd dat Lamboo Medical gecertificeerd moet zijn door de leverancier van de medische apparatuur die erin is verwerkt. “Je moet
dus hebben laten zie dat je precies kunt werken

Een zelfde verhaal als voor de medische apparatuur geldt voor de apparaten van Steelco
die zijn toegepast in de CSA-unit. Ook hier
gaat een uitgebreid test- en certifieringstraject
vooraf aan het uiteindelijk bouwen van derge-
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lijke units. “Het is dan wel weer
even spannend als in die geoliede
samenwerking een nieuwe toeleverancier wordt aangedragen, in
dit geval Veolia voor het waterbehandelingssysteem. Dat is echter
allemaal probleemloos verlopen,
zowel bij de engineering, de bouw
als de uiteindelijke ingebruikname.
We bouwen inmiddels al weer aan
een tweede CSA-unit voor Steelco,
die ook weer zal worden uitgerust met een watersysteem van
Veolia!”
I N F O R M AT I E

Veolia Water Technologies
www.veoliawatertechnologies.nl
Lamboo Medical
www.mobile-medical.eu
Steelco
www.steelcogroup.com
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HERSENONDERZOEK

Onderzoek op het snijvlak van
biologie, natuur- en scheikunde
naar netwerkvorming neuronen
Als eerste PhD-student van het in 2018 opgezette Quantitative Neurobiology lab is Kasper Spoelstra ongeveer halverwege zijn promotie-onderzoek.
Dat moet fundamentele inzichten opleveren over de manier waarop neuronen met elkaar communiceren en hoe dat leidt tot de organisatie van ons
brein. Voor het cellulaire werk is Kasper veel te vinden in een ML-I
lab, dat voor zijn onderzoek binnenkort wordt aangepast tot een
ML-II lab.

O

p de homepage van de afdeling Bionanoscience van de faculteit Technische
Natuurwetenschappen van de TU
Delft kijken negentien onderzoekers
je vriendelijk glimlachend aan. Rechtsonderaan is
nog een plekje open voor nummer twintig. Hopelijk wordt die snel aangesteld, want dan zou de
vergelijking met de reisversie van het iconische
kinderspel ‘Wie is het?’ helemaal kloppend zijn.
Maar met negentien komen we ook een heel eind
en kan je met de geijkte selectievragen als ‘is het
een man?’, ‘is het een vrouw?’, ‘heeft hij of zij
een bril?’, ‘heeft hij een baard?’ en ‘heeft hij of
zij donkerbruin haar?’ uiteindelijk uitkomen op
het kaartje dat alleen zichtbaar voor je tegenstander op het speelbord is vastgeklemd.
Met vragen over oorbellen (eentje) en hoofddeksels (niemand) zal je met deze Delftse wie-ishet-variant weinig opschieten. Achter elk van die
foto’s, die staan voor een onderzoeksgroep, is
echter nog een aantal variabelen te vinden, die
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het spel niet alleen meer diepgang geven, maar
ook een goed beeld geven van het multidisciplinaire karakter van het onderzoek dat bij
Bionanoscience plaatsvindt. Dat onderzoek speelt
zich namelijk af op het snijvlak van biologie en
nanofysica, met onderzoeksgebieden als singlemolecule biofysica, synthetische biologie en
(kwantitatieve) celbiologie. Waar de ene groep
met nanofysische technieken het DNA induikt,
kijkt een andere met een microscoop naar
interacties op celniveau en zal een derde vooral
achter de computer te vinden zijn om uiterste
complexe processen en interacties in mathematische modellen te beschrijven. Gemene deler in
dit alles is het fundamentele begrip van biologische processen, van het niveau van afzonderlijke
moleculen tot de complexiteit van levende cellen.
Dat moet leiden tot een beter begrip van de
moleculaire mechanismen die leiden tot cellulaire
functies. Vanuit de in vitro bottom-up constructie van de cellulaire machinerie zijn dan weer

allerlei vertaalslagen mogelijk naar
biomoleculaire diagnostiek, nieuwe
geneesmiddelen en doelgerichte
nanogeneeskunde.

Diep het brein in
Het kaartje, dat voor dit artikel
uit de bus is gekomen, is dat van
Dimphna Meijer, die sinds 2018 als
assistant professor bij Bionanoscience aan het hoofd staat van het
Quantitative Neurobiology lab, met
momenteel twee PhD-studenten,
twee analisten en een zestal BSc/
MSc-studenten die er stage lopen.
Verreweg de meerderheid van de
PhD’s en studenten komt van ‘Nanobiologie’, de studie op het snijvlak
tussen fysica, biologie, scheikunde
en wiskunde die in 2012 is vormgegeven om meer de connectie te
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PhD-student Kasper Spoelstra onderzoekt bij het Quantitative Neurobiology lab de netwerkvorming van neuronen.

maken tussen biologisch en fysisch
onderzoek. Deze studie is een joint
degree, gegeven aan de Faculteit
Technische Natuurwetenschappen (TU Delft) & Erasmus School
of Medicine (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
Kasper Spoelstra, van de tweede
lichting nanobiologen, was er ook
bij het Quantitative Neurobiology
lab snel bij. Een klein jaar na de oprichting van het lab is hij als eerste
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PhD met zijn promotie-onderzoek begonnen,
dat past binnen het algemene onderzoeksgebied binnen deze groep: de principes waarmee
hersencellen connecties maken. “Het brein is
een combinatie van miljarden specifieke cellen,
de neuronen. Die maken connecties met elkaar
en wisselen signalen met elkaar uit. Wij willen
weten op welke wijze dat gaat en wat daarvan de
invloed is op de ordening van het brein. Hoe ziet
die structuur precies in elkaar? Dat onderzoeken
we op verschillende schaalgroottes. Op een heel
kleine schaal door de eiwitten te bestuderen

die daarbij betrokken zijn. En ook iets grotere
schaal: wat gebeurt er als we die cellen onder een
microscoop leggen; kunnen we dan zien wat de
onderliggende principes zijn waarmee die cellen
connecties maken? En op nog grotere schaal kijken we naar meer omvangrijke samenstellingen
van cellen, die zich op een bepaalde manier ten
opzichte van elkaar gedragen en zich organiseren”, legt hij uit.

Neuronen onder de loep
Neuronen krijgen als input chemische signalen.

➞
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Ook in de laboratoria van Bionanoscience is het in verband met corona minder druk dan normaal. Bij de ingang van ieder lab staat aangeven hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn.

Afhankelijk van de moleculen die een neuron
opvangt wordt vervolgens bepaald of die wel of
niet een elektrisch signaal genereert. Binnen een
neuron wordt zo’n signaal naar het einde van een
lange uitloper geleid (de axon). Aan het einde van
de axon wordt dat weer omgezet in een chemisch
signaal die het volgende neuron ofwel stimuleert om ook zo’n elektrisch signaal te maken
(excitatie) ofwel zorgt dat dat juist niet gebeurt
(inhibitie).
Dat mechanisme kan op verschillende manieren
worden bestudeerd. “Een relatief eenvoudig
experiment is neuronen op een microtiterplaat
leggen, er medium overheen doen en dan onder
de microscoop kijken wat er in de tijd gebeurt:
worden er axonen gevormd en hoeveel zijn dat er
dan; komen de neuronen met elkaar in contact?
Vervolgens kan je de samenstelling van het medium aanpassen, door er bijvoorbeeld een specifiek
eiwit aan toe te voegen, en dan kijken wat voor
effect dat heeft. Dergelijke observaties probeer je
uiteindelijk te vertalen naar een puzzelstukje van
het onderliggende principe waarmee het brein
zich vormt”, vertelt Kasper.
Neuronen hebben de voor onderzoekers best wel
vervelende eigenschap dat ze niet delen; je kunt
ze dus niet aan de hand van standaard celkweek
vermeerderen. Om op een andere manier dan
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isoleren aan levende neuronen te komen is in
Delft een systeem opgezet om vanuit stamcellen
van muizen neuronen te kweken. “Dat is best wel
een langdurig proces, maar door de samenstelling van het groeimedium hiervoor te optimaliseren zijn we er inmiddels in geslaagd om hele
neuronen te kweken die zich ook gedragen als
neuronen. We zijn nog niet zover dat we al naar
de netwerkactiviteit hebben gekeken, of ze ook
daadwerkelijk elektrische signalen met elkaar
uitwisselen. Dat werk staat wel op de planning.”

In het genoom of in de cel
Het is ook mogelijk om de rol van specifieke
eiwitten in het proces van neuronale netwerk formatie te bestuderen. Het tot expressie brengen
van het eiwit kan op verschillende manieren. De
eerste, waarvoor een ML-I laboratorium volstaat,
is met behulp van plasmides, kleine stukjes
circulair DNA. Daarin stop je met wat moleculair
knip- en plakwerk het DNA van het eiwit dat je
tot expressie wil brengen. Je zorgt dat dat stukje
in de cel komt (transfectie) en dan gaat de cel dat
eiwit maken.
Een andere techniek is met behulp van virussen.
Die virussen zorgen er voor dat datzelfde eiwitDNA niet alleen in de cel komt, maar ook in het
genoom van de cel belandt. Omdat je met virus-

sen werkt, is een grotere kans op infectie. Deze techniek moet derhalve
in een ML-II lab worden uitgevoerd,
dat een onderdruk heeft zodat er
geen virusdeeltjes de ruimte kunnen
verlaten. Ook moet je bijkomende
voorzorgsmaatregelen nemen, zoals
extra handschoentjes.

Van ML-I naar ML-II
Bij Bionanoscience is al een ML-II
lab, maar dat is speciaal opgezet
voor het werken met pathogene
bacteriën in combinatie met fagen.
Om ook het viruswerk te kunnen
doen wordt één van de ML-I labs
aangepast tot ML-II. De voor deze
experimenten geschikte bioveiligheidskasten zijn er al in de vorm
van de door Salm en Kipp geleverde
Esco klasse II bioveiligheidskasten.
Deze type Airstream Plus kasten,
die in verschillende maatvoeringen
zijn geplaatst, bieden een nauwkeurige bewaking en regeling van
de luchtstromen in de kast, zodat
je steriel kunt werken en goed
bent afgeschermd tegen eventuele
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De Esco klasse II bioveiligheidskasten zijn geschikt voor het werken met
virussen in ML-II laboratoria.

besmetting. Ze zijn uitgerust met hoogefficiënte ULPA-filters die zijn gespecificeerd voor
>99,999% tegenhouden van deeltjes van 0,1 tot
0,3 micron.

Grote netwerken
Naast de neuronale netwerken spelen er in het
brein ook andere interacties tussen cellen. “Met
een zogenaamde high-content microscoop hebben we een systeem opgezet waarmee we een
enorme populatie cellen opnemen. Van al die
cellen kunnen we bepalen hoeveel van welke
soort buren ze hebben en dat kunnen we ook live
bijhouden hoe ze een soort van sociaal netwerk
vormen. Ze hebben buren waar ze aan vastzitten
waarmee ze calciumionen kunnen uitwisselen,
iets wat ook bekend is van agressieve hersentumorcellen, de zogenaamde glioblastoma. We
kunnen live onder de microscoop zien of die cellen meer of minder calcium hebben, dus hoe ze
met elkaar communiceren”, vertelt Kasper.

Modelleren
Om de biologische relevantie van dergelijke observaties te vertalen naar systeemeffecten is het
zaak om ze in een wiskundig model te gieten. Dat
is voor biologische systemen een stuk complexer
dan voor een goed gecontroleerd natuurkundig
systeem. Je moet namelijk zowel wiskundige als
biologische kennis kunnen gebruiken; los van statistische modellen moet je ook met systemen aan
de slag waarin van nature uit heel veel ruis zit.
Een voorbeeld van zo’n exercitie is het maken
van een voorspelling van hoeveel contactmo-
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Kasper Spoelstra aan het werk in een door Salm en Kipp geleverde bioveiligheidskast van Esco. Hiervan zijn
er in de laboratoria van Bionanoscience een kleine twintig geplaatst.

menten er ontstaan tussen neuronen in bepaalde
condities. Je begint dan met het maken van een
simulatiemodel om die te tellen. Vervolgens pas
je dat model iteratief aan totdat het overeenkomt met de (experimentele) werkelijkheid,
met wat je observeert. Dan heb je zicht op een
mogelijk mechanisme. Een volgende stap is het
variëren van bepaalde parameters, zoals specifieke eiwitexpressie of calciumgevoeligheid. Als
dat modelmatig overeenkomt met wat je in de
werkelijkheid observeert, kan je met het model
gaan voorspellen.

simulaties kunnen we samenwerken
met de meer theoretisch georiënteerde groepen, die de hele dag
bezig zijn met modelleren en daar
veel meer ervaring in hebben. Het
leuke is dat niet alleen wij daar baat
bij hebben, maar de theoretici zelf
ook. Want een model maken is leuk,
maar het testen van je model is nog
veel leuker. De connectie maken
werkt, maar dat wisten we al van de
neuronen.”

Connectie maken

I N F O R M AT I E

Als nanobioloog voelt Kasper bij zich bij Bionanoscience als een vis in het water. “Vanuit mijn
opleiding Nanobiologie heb ik geleerd om een
brug te slaan tussen specialisten uit de biologie
en uit de wiskunde. Binnen Bionanoscience zijn
wij de enige echte neurobiologie groep. Voor de

Salm en Kipp
www.salmenkipp.nl
Bionanoscience
www.tudelft.nl/tnw/over-faculteit/
afdelingen/bionanoscience
■
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Industriële verdamper met
50 liter verdampingskolf

Helium is een veelgebruikt draaggas voor GC-analyses. Het
product is echter beperkt beschikbaar en de wereldwijde vraag
is ongekend hoog. Als gevolg daarvan lopen de kosten voor de
aanschaf van helium sterk op. Dankzij de DVLS3 Simply, Smart
Sensor kan je nu veilig overschakelen naar waterstof als draaggas voor je GC-instrumenten. Door het voortdurend bewaken
van de waterstofconcentraties in een GC-oven én het automatisch omschakelen naar een inert gas bij een lekkage, zorgt de
Simply, Smart Sensor voor een veilig gebruik van waterstof.
De DVLS3 Simply, Smart Sensor is geïnstalleerd in de GC-oven
voor het continu monitoren van de waterstofconcentraties
in de oven. Het LCD-scherm van de externe controller geeft
de gemeten gasconcentratie aan. Als de sensor een bepaalde
waterstofconcentratie detecteert –door de gebruiker meestal
gedefinieerd tussen 25% en 50% LEL (gelijk aan 1% - 2% vol.
waterstof)–, zal deze zorgen voor de veiligheid in het lab op
verschillende manieren:
• Het overschakelen naar een alternatief draaggas.
• Het communiceren van een stopsignaal naar de GC.
• Het genereren van een alarmsignaal.
• Het omschakelen naar een rood dashboard.
• Het versturen van een alarmbericht via e-mail en SMS.
Dankzij het unieke ontwerp van de DVLS3 Simply, Smart Sensor kunnen maximaal vier sensoren worden gecombineerd in
één controller. De vier sensoren kunnen voor diverse GC’s worden gebruikt, of meerdere sensoren kunnen worden aangesloten op één GC. De sensor is compatibel met alle GC-merken.
Neem voor meer informatie contact op met Da Vinci via +31(0)10-258 1870.

De nieuwe Rotavapor R-250 Pro industriële verdamper met
een 50-liter verdampingskolf van Büchi Labortechnik biedt
een innovatief bedieningsconcept, de spreekwoordelijke Zwitserse kwaliteit, vele veiligheidsvoorzieningen en een robuust
ontwerp dat geschikt is voor de veeleisende workflows bij
grootschalige rotatieverdamping. Omdat de interface van de
benchtop Rotavapor R-300 naar de industriële 20-liter R-220
Pro en de nieuwe R-250 Pro hetzelfde blijft, is opschalen heel
eenvoudig.
De nieuw ontwikkelde Open Interface en Büchi Cloud Services
maken bediening en bewaking op afstand van de Rotavapor
mogelijk via een desktop computer, laptop of mobiel apparaat. Handige pushmeldingen met essentiële procesparameters, voorspellend onderhoud, probleemloze firmware-updates
en dataloggingopties verbeteren de gebruikerservaring en
minimaliseren het risico op fouten en onvoorziene stilstand.
Dankzij sensortechnologie, die een schuimsensor, een niveausensor en een
temperatuursensor
voor de koeling
omvat, kunnen
ook destillaties
zonder toezicht
worden uitgevoerd,
wat bijdraagt aan
een maximale
veiligheid voor de
gebruiker.
Naast het beproefde 7 inch (17,78
cm) display is er nu
ook een 8,7 inch
(22 cm) capacitief
touchscreen. Dit
biedt een uitgebreid overzicht van alle procesparameters
voor een intuïtieve bediening van het systeem. Naast actuele
meetwaarden zijn ook alle instellingen eenvoudig weer te
geven, alsmede diagrammen met historische procesdata. Dit
is een handig hulpmiddel voor het maken en bewerken van
methoden en SOP’s. Het apparaat biedt maximale veiligheid
door de toepassing van glaswerk dat is voorzien van een veiligheidscoating. Ook zijn er diverse ingebouwde veiligheidsvoorzieningen, zoals overtemperatuur- en overdrukcontrole.
Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een
lange levensduur, zelfs onder zware productieomstandigheden
bij 24/7-bedrijf.

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

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

Schakel veilig over naar
waterstof als GC-draaggas
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MICROSCOPIE OP AFSTAND

Remote Demonstration Units brengen
virtuele assistentie in het laboratorium
Nikon heeft in verband met de bezoeksbeperkende coronamaatregelen verschillende opties doorontwikkeld om zonder fysiek
bezoek van een application of service engineer toch microscopen
in de eigen labomgeving te kunnen testen met eigen monsters. Die
monsters kunnen ook naar Nikon worden opgestuurd, waarbij in online
sessies de demonstratie kan worden gedaan op microscopen in het Nikonlab. Dit werkt heel efficiënt en zou, ook als de coronapandemie achter de
rug is, wel eens een blijvertje kunnen worden.

A

l meer dan een jaar is het in de laboratoria schipperen met de ruimte. Om voldoende afstand te
kunnen houden zijn verschillende maatregelen
genomen. In menig onderzoekslab mag nog maar
voor een derde tot de helft van het personeel tegelijkertijd
aanwezig zijn, en dan alleen voor de hoogst noodzakelijke experimenten. Via tijdslots en ploegenroosters wordt de labtijd
meer over de dag uitgesmeerd, zodat de schade qua experimenteertijd nog enigszins binnen de perken blijft.
Andere maatregelen die worden genomen is het zoveel
mogelijk beperken van bezoek door externen, zoals collegaonderzoekers en journalisten. Ook bij leveranciers wordt
kritisch gekeken naar de noodzaak van een fysiek bezoek.
Voor (spoed)reparatie van apparatuur of andersoortige
troubleshooting gaan de deuren wel open. Anders ligt het bij
demonstraties van apparatuur, die bijvoorbeeld in het kader
van een nieuw onderzoeksproject moet worden geëvalueerd.
Ofschoon de onderzoeker zelf de noodzaak en de urgentie
daarvan haarscherp kan uitleggen, gaat het stringente beleid
van een instelling of bedrijf daar in de praktijk niet altijd in
mee.

Remote oplossingen
Ook Nikon merkt dat het lastiger is om afspraken te maken om ter plekke in het laboratorium een microscoop te
demonstreren en beelden te laten zien van de onderzoeksmonsters. Om dit te ondervangen zijn er verschillende opties.
Afhankelijk van de toegang die een klant kan verlenen tot het
instituut kan Nikon zowel on- als off-site uitgebreide demonstraties van het gewenste systeem geven.
Recent zijn er ook opties doorontwikkeld die de fysieke
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werkelijkheid nog beter benaderen. Onderzoekers kunnen
daardoor ook in deze coronatijden met microscopie aan
de slag om de dagelijkse praktijk in lopende projecten te
optimaliseren en/of nieuwe projecten op te starten. Het gaat
daarbij om drie oplossingen:
• Remote videodemonstratie van elke willekeurige Nikonmicroscoop, met of zonder labspecifiek monster.
• In house demonstratie in het microscopielab van Nikon.
• Uitgebreide test in het onderzoekslab met de Nikon Remote Demonstration Unit.

Remote videodemo
Bij de remote videodemonstratie is er bij Nikon een opstelling
gemaakt met de betreffende microscoop, met daaromheen
drie camera’s, zodat de klant alles op afstand kan volgen.
Hierbij is bijvoorbeeld één camera op het sample gericht,
een tweede geeft een overall beeld van het systeem en de
derde camera brengt de Nikon productspecialist in beeld. Op
die manier kan de klant via een videocall de interactieve demonstratie volgen. Door het scherm te delen kan de klant de
software zien en kan er desgewenst tussen de verschillende
camerabeelden worden geschakeld. De klant kan van tevoren
eigen samples opsturen, zodat deze in een live setting kunnen
worden getest. Met zo’n online demonstratie is in de regel
twee tot vier uur gemoeid.

In-house demonstratie
De klant kan ook met zijn eigen samples naar het kantoor
van Nikon toekomen. Er staat dan een opstelling met de
betreffende microscoop gereed. In een select gezelschap
en rekening houdend met de corona-richtlijnen, wordt dan
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De Remote Demonstration Unit is uitgewerkt om in omstandigheden waar de klant niet naar Nikon kan komen voor een on-site demo en/of niet ter plekke
de mogelijkheid heeft voor een fysieke sessie toch een volwaardige demonstratie van het systeem te kunnen verzorgen.

Bij de remote videodemonstratie wordt met
meerdere camera’s gewerkt, waaronder
eentje die op het sample is gericht en een
andere die het systeem, inclusief de imaging
software in beeld brengt.

ter plekke een demonstratie gegeven, waarbij de klant zijn
eigen samples kan testen. Hierbij worden dus geen camera's
gebruikt, zoals bij de remote videodemo.

gang te brengen. Vervolgens kan de specialist via remote access de klant begeleiden tijdens een hands-on demonstratie.

Conclusie
On-site demonstratie
De Remote Demonstration Unit kan je zien als een combinatie van de remote videodemo en de in-house demonstratie.
Deze optie is uitgewerkt om in omstandigheden waar de klant
niet naar Nikon kan komen voor een on-site demo en/of niet
ter plekke de mogelijkheid heeft voor een fysieke sessie toch
een volwaardige demonstratie van het systeem te kunnen
verzorgen. Hiertoe wordt in een robuuste behuizing een volledig opgezet microscoopsysteem naar de klant gestuurd. De
Nikon-specialist heeft maar summiere fysieke toegang nodig
om het systeem aan te sluiten en de internetverbinding op
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Om ook met met de bezoeksbeperkende coronamaatregelen
demonstraties van microscopen te kunnen blijven verzorgen,
geeft Nikon met drie opties de mogelijkheid om dergelijke
sessies naar wens van de klant in te vullen. Hierdoor kan ook
bij het opstarten van nieuwe projecten worden voorzien in een
demonstratie van het betreffende microscoopsysteem met
samples van de klant.
Nikon Europe
www.microscope.healthcare.nikon.com
erdal.demir@nikon.com
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NU OOK VOOR KLEINERE
BUISJES EN REACTIEVAATJES

EASYSTRAINER
SMALL
EASYstrainer kan gebruikt worden na enzymatische
weefselbehandeling voor primaire celisolatie of voor
celvoorbereiding voorafgaand aan flowcytometrie.
De grote cell strainer past op alle conische 50 ml buizen en is
verkrijgbaar met maasgroottes van 40, 70 en 100 μm.
De nieuwe EASYstrainer Small past zowel op buizen van 15 ml
als op kleinere buisjes en reactievaatjes en is verkrijgbaar
met maasgroottes van 20, 40, 70 en 100 μm.

Greiner Bio-One B.V. / A. Einsteinweg 16 / 2408 AR Alphen aan den Rijn
TEL: 0172 420 900 / E-MAIL: info.nl@gbo.com

Greiner Bio-One GmbH / Bad Haller Straße 32 / 4550 Kremsmünster / Austria
LV Advertenties.indd
PHONE 68
+43 7583 6791-0 / FAX +43 7583 6318 / E-MAIL office@gbo.com
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Comfortabel pipetteren
De Pipetman L pipetten zijn een verbetering ten opzichte
van de legendarische Pipetman Classic met een nieuw
ontworpen body voor meer comfort en een state-of-theart volume-locking mechanisme voor meer precisie. De op
luchtverplaatsing gebaseerde Pipetman L is verkrijgbaar in
acht eenkanaalsmodellen voor een volumebereik van 0,2 µl
tot 10 ml en acht meerkanaalsmodellen voor een volumebereik van 0,5 tot 300 µl.
De Pipetman L pipetten bieden een
ideaal gewicht en handvatvorm.
Door de meer natuurlijke pasvorm van
de pipet kan je je greep ontspannen
zodat pipetteren minder vermoeiend
is voor je hand. Om het risico op
RSI te verminderen is de Pipetman L
uitgerust met een vernieuwde zuigersamenstelling met meer responsieve veren,
waardoor de
pipetteerkrachten worden verminderd. De tipuitwerper is
ook verstelbaar voor rechts- of linkshandigen.
Pipetman L biedt een echt volume-blokkeringsmechanisme
om te garanderen dat het volume niet per ongeluk verandert tijdens pipetteercycli, wat de nauwkeurigheid en

precisie van de resultaten kan beïnvloeden. Het gepatenteerde vergrendelingssysteem ontkoppelt de bedieningsstaaf volledig van de teller tijdens het pipetteren zodat,
eens vergrendeld, het volume niet per ongeluk kan worden
gewijzigd. Om te helpen kruisbesmetting te minimaliseren,
is Pipetman L volledig autoclaveerbaar zonder demontage.
L is voorzien van een 2D-identificatiebarPipetman
code voor een gemakkelijke traceerbaarheid die het artikelnummer, de
productiedatum en het serienummer
van het product omvat. Met behulp
van een universele scanner kan de
pipetinformatie worden gedownload
naar een spreadsheet of andere tracing-software. De Pipetman L heeft
ook een kleurgecodeerde drukknop
die qua kleur overeenkomt met de Gilson Pipetman
Tip-verpakkingen.
Gilson International
www.gilson.com
sales-nl@gilson.com

Hergebruik vloeibare stikstof apparatuur
Cryo Solutions draagt bij aan de kringloopeconomie door
biologische opslagvaten te reviseren en 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 vandaag
de dag vanaf de fabriek door de
producent geleverd wordt.
Het vat reviseren naar een nieuwstaat, 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
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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, deksel- en
vultijdalarm, realtime op afstand
uit te lezen. Dit is vooral handig bij
alarmen buiten kantooruren en/of
op zon- en feestdagen.
Cryo Solutions
www.cryosolutions.nl
www.cryo-products.com
info@cryosolutions.nl
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NEW!

Rotavapor ® R-300

Rotavapor ® R-220 Pro

Rotavapor ® R-250 Pro

Go big! Go Pro!
With fully scalable evaporation solutions
BUCHI’s evaporation line-up has been made completely scalable with the introduction
of its updated industrial rotary evaporator Rotavapor® R-250 Pro. Our new member of
the proven evaporator family provides you with:
•
•
•
•
•

Optimized safety and durability
Intuitive operation of process parameters via touchscreen
Easiest up-scaling from lab size up to a 50l evaporation flask
Remote control and monitoring from mobile devices
Fitting the system to your needs with sensors, glass ware, pumps, etc.

Find the evaporator for
your application with our guide
www.buchi.com
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Quality in your hands
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LabFlow

LabCollect

Digitalisering van pre-analyse
Greiner eHealth Technologies biedt softwaretoepassingen, die in combinatie met VACUETTE
Pre-Barcode buizen bijdragen aan een efficiënte
stroomlijning van processen in de pre-analyse.
Dit betekent niet alleen verbeteringen vanuit
een economisch oogpunt, maar ook een verbetering op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Vergissingen in de voorbereiding van de bloedaf-

namebuizen, onjuiste patiënt - en monsteridentificatie, het ontbreken van de juiste documentatie voor de juiste bloedafname zijn dagelijks
voorkomende situaties.
Door gebruik te maken van VACUETTE barcode
buizen in combinatie met een digitale systeemoplossing, bereikt de klant een significante
verbetering in de kwaliteit van de monsterverzameling, vermindering van monsterverwisseling

en een transparante en continue verbetering
van het noodzakelijke documentatieproces
conform ISO-standaarden. Minimalisering van
de pre-analytische fouten is nog niet eerder zo
eenvoudig geweest.
Greiner Bio-One
info.nl@gbo.com
ehealth.gbo.com

Trommelkogelmolen

LabVision
digitaal
ontvangen?

Met de nieuwe Drum Mill
TM 500 heeft Retsch een
kogelmolen aan het portfolio
toegevoegd die tot 35 liter
monstermateriaal kan verpulveren tot een fijnheid 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.
• Eindfijnheid <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-scientific.com
info@verder-scientific.nl
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De Nieuwe Manier van Microwave
Monstervoorbewerking

UltraWAVE

DE MILESTONE ULTRAWAVE REVOLUTIE.

BETERE WORKFLOW
HOGERE DOORVOER
BATCHVERDELING OVERBODIG

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

LAGERE EXPLOITATIEKOSTEN

De UltraWAVE kan meerdere monsters verwerken onder identieke temperatuur
en druk. Het is mogelijk iedere combinatie van monstertypes gelijktijdig te
ontsluiten.

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

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

ULTRAWAVE

UltraCLAVE

MICROWAVE DIGESTION
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MILESTONE

MERCURY

CLEAN CHEMISTRY

ASHING

EXTRACTION

SYNTHESIS

X-pert in laboratoriumapparatuur

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

milestonesrl.com

SALM EN KIPP
+31 (0)346 26 90 90
info@salm-en-kipp.nl
www.salmenkipp.nl
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20 jaar Da Vinci – 20% korting
Per 1 oktober 2020 bestaat Da Vinci Laboratory
Solutions 20 jaar. Om dit te vieren bieden wij
20% korting op de volgende items van VICI Jour:
high- en ultrahigh-pressure PEEK fittings & tubing,
kranen en tools, mobile phase filters, tools zoals
cutters en starterkits. Vraag de actieflyer aan voor
een overzicht van de actieproducten bij de afdeling
Supplies, tel. 010-258 1878. Vermeld bij je bestelling de actiecode: ‘JOUR2021’. De actie is geldig
tot en met 29 oktober 2021.
Da Vinci Laboratory Solutions
supplies@davinci-ls.com

Tweede pipet voor de helft van de prijs
De ergonomisch ontworpen Microman E positive displacement pipet biedt in combinatie met capillaire pistons de
hoogste precisie bij het pipetteren van moeilijke, stroperige,
niet-waterige vloeistoffen zoals oliën, bloed en glycerol. De
wegwerp CP capillaire zuigertips maken direct contact met het
monster, waardoor er geen lucht tussen
de vloeistof en de zuiger komt.
Koop nu één Microman E en ontvang een
tweede met 50% korting.
Gilson International
sales-nl@gilson.com

Laboratoriumschudders
Zolang de voorraad strekt koop je een
nieuwe Salm en Kipp laboratoriumschudder voor de zeer lage prijs van
€ 614,50 (normaal: € 935). De schudders, die een timer/continu modus,
capaciteit van 7,5 kg en aparte LCD’s
voor snelheid en tijd hebben, zijn er in
twee versies:
• De X-3120 met lineaire, heen-en-weer, schudbeweging en een snelheid van 100 tot 350 tpm (art.nr.
SK831010060263).
• De X-3110 met orbitale, ronddraaiende, schudbeweging en een snelheid van 100 tot 500 tpm (art.nr.
SK832010060263).
De prijs is geldig zolang de voorraad strekt, en exclusief BTW
en verwijderingsbijdrage.
Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl
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Peristaltische pomp
De Minipuls 3 peristaltische pomp voor
liquid handling combineert microprocessorsnelheidsregeling met een stappenmotor met hoog koppel. De snel verwisselbare chemisch resistente pompkoppen
zijn er voor standaard (1, 2, 4 of 8 kanalen; 0,3 μl/ min tot 30 ml/min) en hoge
stroomsnelheden (2 of 4 kanalen; 1 ml/
min tot 220 ml/min). Elke kop accepteert
verschillende slangmaten.
Koop nu de Gilson Minipuls 3 en ontvang
50% korting op de pompkop.
Gilson International
sales-nl@gilson.com

CO2-incubatoren met korting
PHC Europe
biedt diverse
CO2-incubatoren
aan met een
aantrekkelijke
korting.
Vraag nu een offerte aan onder
vermelding van LABVISION. Wees er snel bij, want de actie
geldt zolang de voorraad strekt.
PHC Europe
biomedical.nl@eu.phchd.com

Magazijnopruiming labapparatuur
Salm en Kipp maakt ruimte voor nieuwe producten in haar
magazijn. Daarom biedt zij laboratoriumapparatuur uit voorraad aan voor echt lage op=op prijzen. Het betreft overjarige,
gebruikte en showmodellen van
stoven, centrifuges, vortexmengers, printers, pipetten, flowkasten, autoclaven en veel meer. Kijk
op www.salmenkipp.nl voor een
overzicht.
Profiteer van de superlage prijzen.
Neem contact op met Customer
Support via tel. 0346-269090.
Salm en Kipp
info@salm-en-kipp.nl
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nieuwe
vakbeurs voor
Laboratorium
technologie
Jaarbeurs \ 28-30 sept 2021
LabNL is dé plek voor laboranten, labmanagers, researchers en
R&D managers die op zoek zijn naar concrete oplossingen.

www.labnl.nl
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Flexibele
Flexibelelaboratoriumoplossingen
laboratoriumoplossingen
van
vanstaal.
staal.
Veilig.
Veilig.
Resistent.
Resistent.
Hygiënisch.
Hygiënisch.

Laboratoriummeubilair
Laboratoriummeubilair

Zuurkasten
Zuurkasten

Brandveilige
Brandveilige
opslagkasten
opslagkasten

Mediavoorziening
Mediavoorziening

Köttermann
Köttermann
B.VB.V
| Nieuwe
| Nieuwe
Prinsenkade
Prinsenkade
3 |3 4811
| 4811
VCVC
Breda
Breda
+31+31
76 76
2030044
2030044
| kottermann.com
| kottermann.com
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LabVision
digitaal
ontvangen?

KENNISPLATFORM VOOR LABORATORIA

Drop je e-mailadres op
www.labvision.nl/digitaal

JAARGANG 15 | #1 | JUNI 2021 | WWW.LABVISION.NL

Labvision
digitaal.indd
1
LV Omslag.indd
1
LV42 omslag LOS.indd 64

06-05-21 16:32
18/05/2021 15:11

