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Wetenschap

Oude techniek,
nieuwe toepassing
Affiniteitschromatografie voor eiwitisolatie

Als scheidingstechniek is affiniteitschromatografie niet nieuw.
Gebruik ervan in de voedingsmiddelenindustrie is dat wel.
Tamara Besselink onderzocht de mogelijkheden voor het isoleren van waardevolle eiwitten uit reststromen. De resultaten zijn
veelbelovend, maar vooral de capaciteit moet nog flink omhoog
voor toepassing rendabel wordt.

binding tussen ligand en eiwit weer verbroken
door er een desorptiebuffer overheen te leiden. Besselink gebruikte als stationaire fase
poreuze harsdeeltjes, omdat die een groot
actief oppervlak hebben waar ligand aan kan
binden. Andere mogelijke stationaire fases
zijn monolieten en membranen.
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worden ontwikkeld. Besselink gebruikte een
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VHH ligand voor runderalbumine.
Affiniteitschromatografie mag dan diverse
voordelen hebben, het is ook een duur en tijdrovend batchproces waarbij grote hoeveelheden bufferoplossingen worden gebruikt en

‘Een radiaal bed
kun je in de hoogte
opschalen’
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gebonden. De precieze oorzaak hebben we
met onze methodes niet kunnen bepalen. Het
kan zijn dat er liganden ondersteboven zitten,
of dat liganden zelf op te veel plekken gebonden zitten en daardoor het eiwit niet meer
kunnen binden. Misschien kan het runderal-
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Trage diffusie
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transport naar het harsdeeltje toe. “Door de
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kleiner. Het heeft dus veel impact.”

trage diffussie verloopt de verzadiging van de
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kolom met het te binden eiwit dus heel gelei-

en ook het pakken van de kolom met deeltjes

delijk”, aldus Besselink, en is het proces min-
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• Anja Janssen •

der efficiënt. Hier ziet Besselink wel mogelijke

komst bieden.”

Ir. A. Janssen is freelance journaliste

017

flexibele
qa inzet en

bemiddeling
Professionals in Food heeft, met een ruim bestand
levensmiddelentechnologen op HBO- en WO-niveau,
het vermogen om snel en doeltreffend te voorzien in
de vaste of flexibele behoefte van opdrachtgevers.
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Ruime ervaring in de levensmiddelensector en kennis
van het kwaliteits- en productontwikkelingsproces.
Dit typeert Professionals in Food!
Met een landelijke dekkingsgraad zorgen we er voor
dat organisaties in de levensmiddelensector een partner
hebben in flexibele inzet en vaste bemiddeling van
kwaliteitsmanagers en productontwikkelaars.

Vooral in drukke periodes, bijvoorbeeld voor een audit of bij het wegvallen
van een functionaris merken we dat onze inzet toegevoegde waarde oplevert.
Onze professionals zijn snel inzetbaar en kunnen worden ingezet om zo tijdelijk
ondersteuning te bieden aan een afdeling kwaliteit- of productontwikkeling.
Zo kunnen we onze klanten precies díe inzet bieden die ze nodig hebben.
Maxime Quax, senior consultant

Onze opdrachtgever, Bureau voor Kwaliteitszorg, is gespecialiseerd in het beheersen van kwaliteit en
voedselveiligheid in de levensmiddelenindustrie. Met een team van ervaren levensmiddelentechnologen en
vestigingen in Bodegraven, Zwolle en St. Michielsgestel, zijn zij uitermate succesvol in het uitvoeren van
projecten, trainingen, microbiologisch onderzoek, audits en inspecties.
Voor de volgende regio’s is Bureau voor Kwaliteitszorg op zoek naar uitbreiding:
• West Nederland
• Midden Nederland
• Oost Nederland (regio Zwolle)

erVaren Kwaliteitsmanagers (24-40 uur)
Je functie en verantwoordelijkheden

Je profiel

• Je bent dagelijks op pad naar verschillende
klanten in jouw regio en implementeert,
onderhoudt, verbetert en structureert daar
projectmatig bedrijfsprocessen
• Dit doe je op basis van procesbeheerssystemen
zoals BRC, HACCP, IFS en ISO 22000
• Samen met de klant bepaal je kwaliteits- en
voedselveiligheidsdoelstellingen en brengt
deze (zelf en/of samen met de klant) ten uitvoer
• Je treedt op als projectmanager bij specifieke
uitdagende projecten en opdrachten op het
gebied van kwaliteit en voedselveiligheid

• Afgeronde HBO-/WO-opleiding op het
gebied van levensmiddelentechnologie
• Minimaal 5 jaar werkervaring met
het opzetten en implementeren
van kwaliteitssystemen binnen de
levensmiddelenindustrie
• Je bent in staat theorie om te zetten
naar de praktijk en je kunt dit duidelijk
overbrengen op andere mensen
• Je bent accuraat, doortastend,
zelfverzekerd en representatief
• Je kunt goed zelfstandig en
resultaatgericht werken
• Uiteraard beschik je over goede
mondelinge en schriftelijke
communicatieve vaardigheden

www.professionalsinfood.nl

Door onze ruime kennis van de sector
en het vakgebied vindt de professional
snel aansluiting bij de uitdagingen van
een afdeling. Zeker nu kwaliteitseisen
voortdurend worden aangescherpt, is
het flexibel inzetten van onze professionals een kostenefficiënte investering.
Deze flexibele inzet is al vanaf 8 uur
per week beschikbaar!
We willen met opdrachtgevers en
kandidaten een langdurige relatie
opbouwen. Niet voor niets is het bureau
preferred supplier voor diverse toonaangevende bedrijven in de levensmiddelensector. Door zo laagdrempelig mogelijk te zijn, kennen we de uitdagingen
voor bedrijven en kandidaten. Hierdoor
zijn we in staat om samen met klanten
tot passende oplossingen te komen.

solliciteren
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan je motivatie en CV
naar Maxime Quax
m.quax@professionalsinfood.nl
of bel voor meer informatie
073 - 553 06 77
Professionals in Food is de partner
in het bieden van flexibele inzet en
bemiddeling van kwaliteitsmanagers
en productontwikkelaars in de
levensmiddelenindustrie.

