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Technologie & Techniek

De grootste technologiebeurs van  
Nederland HET Instrument is wederom 
een drieluik van deelbeurzen voor Indus-
triële Elektronica, Industriële Automati-
sering en Laboratorium Technologie. De 
be lang stelling voor deelname is groot. 
De beurs is daarom uitgebreid met een 
extra hal. Een groot deel van de zeshon-
derd bedrijven die zijn aangesloten bij de 
drie participerende technologiebranches 
van FHI exposeren en daarnaast nemen 
niet-lidbedrijven deel. De vorige editie 
werd bezocht door 17.000 professionals. 
Beursbezoek is gratis na voorregistratie.

Technology X-pedition
Per deelbeurs wordt het thema ‘Techno-
logy X-pedition’ uitgewerkt in X-plore 
Electronics, X-plore Automation en X- 
plore Laboratory. Er worden X-peditions 
georganiseerd, routes langs stands met 
elk een eigen thema. Er zijn zes Lab 
X-peditions opgezet:
– Biobank & Biorespository
– Life Science
– Voeding
– Veiligheid op het laboratorium
– Veiligheid bij medische labs
– Water, Nereda-Project over water-

zuivering

Voeding X-pedition
Deelnemers aan de Voeding X-pedition 
worden meegenomen in een verhaal 
rondom zuivel. Zij voeren eiwit-, vet- en 
textuuranalyses uit op een kaasmonster 
en zien een overzicht van deze data  
in LIMS. Daartoe wordt een bezoek 

gebracht aan de stands van de bedrijven: 
Boom, Salm en Kipp, Büchi, Beun De 
Ronde, Benelux Scientific en Asystance.

De tour
Deelnemers starten bij Boom voor het 
ophalen van een kaasmonster. Vervol-
gens zijn er twee eiwitbepalingen: bij 
Salm en Kipp staat de nieuwste automa-
tische Dumas-analyser opgesteld en bij 
Büchi Labortechnik ziet men een eiwit-
analyse volgens de Kjeldahlmethode. 
Beun De Ronde demonstreert een NMR-
systeem voor vet- en vochtbepalingen. 
De deelnemer aan de X-pedition verricht 
bij Benelux Scientific een textuuranalyse 
op het kaasmonster. Ten slotte worden 
de resultaten van de analyses met het 
LIMS-systeem van Asystance geregis-
treerd, geanalyseerd en gerapporteerd. 
Deelnemers ontvangen na het afronden 
van de ontdekkingstocht een HET-rugzak 
en dingen mee naar een dinerbon. Vooraf 
aanmelden voor een X-pedition is nodig 
en kan via de website van HET Instru-
ment.

www.hetinstrument.nlQQ

Het thema van de 

tweejaarlijkse vakbeurs HET 

Instrument is in 2012 

‘Technology X-pedition’. De 

technologiebeurs vindt dit jaar 

plaats van 25 tot en met 28 

september in Amsterdam RAI. 

Op de beursvloer is veel te 

ontdekken, onder meer via 

georganiseerde X-peditions. 

Annex met de expositie is er 

een breed conferentie-

programma. 

Ontdekken op HET  
Instrument

Vakbeurs
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De technologiebeurs 
HET Instrument 
vindt dit jaar plaats 
van 25 tot en met 28 
september in 
Amsterdam RAI. 
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Deelnemers aan de Voeding X-pedition  
worden meegenomen in het analyseverhaal 
rondom zuivel.

Onderdeel van het conferentieprogramma van 
HET Instrument is op vrijdagmorgen 28 septem-
ber een seminar over laboratoriumanalyse dat 
de focus legt op de voedingsmiddelenindustrie. 
De bijeenkomst geeft inzicht in mogelijkheden 
om snelheid, rendement en kwaliteit van pro-
cessen te verbeteren met nieuwe analysetech-
nieken en -methoden. Sprekers zijn er onder 
meer van Unilever en Heineken. Deelname is na 
aanmelding gratis.

Seminar Laboratoriumanalyse

VMT 18/19 besteedt aandacht aan de 
vakbeurs HET Instrument en de  
thema’s van de beurzen. De editie 
verschijnt op 7 september. Sluitings-
datum redactie 14 augustus.


