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Voedselveiligheid & Kwaliteit

Voor kolonietellingen vertrouwt hoofd 
Laboratorium bij Zwanenberg Food 
Group Jos Böhmer voorlopig nog op de 
traditionele uitplaatmethodes. Stiekem 
hoopt hij later dit jaar met detectieappa-
ratuur van Ostendum, een spin-off bedrijf 
van de Universiteit Twente (UT), Interna-
tional Ventures en MESA+ Instituut voor 
Nanotechnologie, parallel Listeria-bepa-
lingen per chip te kunnen doen.
Het Lab-on-a-chip (LOC)-apparaat staat 
op een van de labtafels in het bedrijfslab 
in Almelo. Laserbron, chip en camera vor-
men de kern van de Ostendum-technolo-
gie. Laserlicht gaat door de chip waarin 
zich vloeistofkanalen met specifieke anti-
lichamen bevinden die een reactie aan-
gaan met het monster. Een camera vangt 
de lasersignalen uit de chip op en soft-
ware vertaalt de faseverandering in de 
signalen naar een analytische waarde. 
Het hele proces is te volgen in het tip-
toetsscherm op de kast van de detector 
waar een piekenpatroon verschijnt. Zo is 
na monstervoorbewerking uit een aantal 
ml’s opgewerkte vloeistof met zeer hoge-
gevoeligheid – bijvoorbeeld het aantal 
Listeria monocytogenes – in een vleesmon-
ster te bepalen. In luttele minuten zijn de 
resultaten bekend tegen soms dagen 
voor traditionele methoden.  

Bètatest
Het klinkt ideaal, maar de methode staat 
nog in de kinderschoenen, ervaart 
Böhmer. De moeilijkheid zit hem in de 
interpretatie van de signalen. Er zijn eerst 
metingen met referentiemonsters nodig. 
Dit zijn monsters met een bekende con-
centratie micro-organismen om het pie-
kenpatroon uit te lezen. Pas als er een 
kalibratielijn is gemaakt, kunnen er 
getallen aan de meting worden gehan-
gen. Complicerende factor is de monster-

Zwanenberg Food Group experimenteert met een Lab-on-a-chip technologie om bacteriën, 

virussen, eiwitten en DNA-moleculen binnen enkele minuten supergevoelig te detecteren. 

Labhoofd Jos Böhmer heeft een prototype draaien dat hij inzet voor snelle Listeria-bepalingen in 

een vleesmatrix. 

Virussen, bacteriën, DNA en 
eiwitten meten in minuten
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Jos Böhmer, hoofd 
Laboratorium bij Zwa-
nenberg Food Group, 
bedient het scherm 
van de detectieappa-
ratuur van Ostendum. 
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matrix. De structuur en samenstelling 
van een vleesmonster kunnen de meting 
beïnvloeden en zelfs verstoppingen ver-
oorzaken van de kanalen in de chip. Voor 
betrouwbare analyseresultaten is het dus 
zaak de effecten van de matrix op de uit-
slag vast te stellen. Zwanenberg Food 
Group vergelijkt als partner van Osten-
dum de testresultaten van de detector 
met resultaten op basis van gevalideerde 
methoden. De bètatest loopt nu een half 
jaar. De snack- en vleeswarenproducent 
uit Almelo verwacht met deze techno-
logie uiteindelijk sneller vast te kunnen 
stellen of producten aan de microbiolo-
gische criteria voldoen en geen onge-
wenste vleesbestanddelen bevatten. Met 
name voor de halalproductie wil het 

bedrijf er zeker van zijn dat vleeswaren en 
snacks geen spoortje varkensvlees bevat-
ten. Een snelle antilichaam- of DNA-test 
met de detector kan hierover uitsluitsel 
geven. 

Leverworstsignaal
Hoe eerder de uitslag bekend is, hoe 
sneller Zwanenberg partijen kan vrijge-
ven aan de markt. Dit scheelt geld en 
brengt de kwaliteitscontrole naar een 
hoger niveau. Böhmer: “Deze techniek is 
breed inzetbaar voor screening van eigen 
producten. Denk aan hygiënecontrole, 
allergenen en het diersoortenverhaal. 
Voorlopig richt ik me uitsluitend op Liste-
ria monocytogenes. Dat heb ik eerst 
gedaan in een melkmatrix, daarna ben ik 

bezig geweest in een gecertificeerde 
vleesmatrix. Nu werk ik met leverworst 
uit de fabriek als blanco materiaal, die 
we als monster binnenkrijgen. Ik heb 
specifiek voor Saksische leverworst geko-
zen. Die heeft een eiwitrijke, vette matrix. 
Een moeilijke matrix, dus als het daar-
mee lukt …” 

De resultaten zien er positief uit, al zijn er 
nog wat plooien glad te strijken. Zo denkt 
hij aan een extra centrifugestap om even-
tuele verstoppingen te voorkomen. De 
Listeria die Böhmer meet, voegt hij zelf 
op het lab onder afgeschermde omstan-
digheden toe. “Ik besmet de monsters uit 
de fabriek zelf met Listeria uit gecertifi-
ceerd materiaal en bekijk hoe hoog het 
signaal is dat ik meet en welke storing de 
matrix geeft. Vergelijk je het signaal van 
de leverworst met de blanco, dan weet je 
wat je matrixeffect is geweest.” 

Virussen, bacteriën, DNA en 
eiwitten meten in minuten

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

‘Deze techniek is breed 
inzetbaar voor screening van 
eigen producten’

Laserbron, chip en camera vormen de kern van de Ostendum-
technologie (zie infographic). Licht penetreert de chip met 
vloeistofkanalen met specifieke antilichamen, een camera 
vangt de lasersignalen vanuit de chip op en software vertaalt 
de signalen naar een analytische waarde. Om te kunnen 
meten worden de minuscule vloeistofkanalen in de chip eerst 
gecoat met specifieke receptoren, meestal antilichamen. Het 
monsterextract wordt vervolgens via een pomp op de chip 
gebracht, door de kanalen getransporteerd, waarna de te 
meten stoffen zich aan de antilichamen binden. Door deze 
binding verandert het laserlicht van fase. De camera regis-
treert deze verandering in het lichtspectrum. 

Mobiel model
Het interferentiepatroon dient als een vingerafdruk voor de 
bepaling van het aantal deeltjes of de concentratie. De fase-
verandering van het licht in de chip geeft een signaal aan de 
camera dat proportioneel is met de hoeveelheid analieten (te 
analyseren verbindingen) in het monsterextract. 
De huidige detector is met zijn 30 kilogram wel verplaatsbaar 
op een karretje, maar nog wat zwaar voor mobiele toepassin-
gen. Daarom werkt Ostendum aan een veel lichter veldappa-

raat om op elke gewenste locatie te kunnen meten. De prog-
nose is dat dit mobiele model op zijn vroegst over twee jaar 
testklaar zal zijn. Door miniaturisering krijgt deze versie het 
formaat van een flinke telefoon. Aan de chip verandert niets. 
Die is en blijft klein. De meetprestaties zullen vergelijkbaar 
zijn met het huidige tafelmodel. 

Extreem gevoelig

Close-up van de chip.
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