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Even… back to basics:



Waarom?

Meten is…
…weten!



Steeds meer analyses...

Tussen 2015 en 2019 

gemiddelde stijging 7%/jaar.



Steeds meer analyses...

Tussen 2015 en 2019 

gemiddelde stijging 7%/jaar.

Tijdens corona >20 %.



Waar zijn die handjes...



Waar zijn die handjes...

België: 519 vacatures

Nederland: 752 vacatures



Laat de robots maar komen!





De automatisatie van het lab was best 

wel spannend. 

Niet alleen was het volledig nieuwe

materie voor ons, maar ook de baas 

keek aandachtig mee.





Hoe pak je dit dan het beste aan?





131,000,000 resultaten (0.57 seconden)







Hoe dan wel ? Vaste aanpak!



Inschatting

□ 20/80-regel

□ Unieke kans voor optimalisatie

□ Workflow (LEAN)?



Inschatting

□ HB-studie = dé garantie

□ ROI?



Hét gereedschap = haalbaarheidsstudie



IS-X labs België



IS-X labs Nederland



Hoe dan wel ? Vaste aanpak!



Ontwerp

□ Waarvoor kiezen we?

□ Pro & contra

□ Persoonlijke voorkeur/historische data



Ontwerp

□ Basis = bewezen technologie

□ Indien nodig – custom made







Ontwerp

□ Modulaire flexibiliteit

□ Uitbreidbaar op eigen tempo
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Hoe dan wel ? Vaste aanpak!



Oplevering



Hoe dan wel ? Vaste aanpak!



Validatie

□ (DQ)/IQ/OQ/PQ

□ Evaluatie performantie

□ ISO

□ Partner specifiek



Waarom zo? 



Waarom zo? 



Enkele voorbeelden…



Monsters afwegen:



Verdunningsrobot:



The “Good Morning”-system



…en in het weekend:



In vial LLE:



In vial LLE:

Van liters naar mL’s!



Unieke opportuniteiten:

HYDROLYIS AND DERIVATIZATION OF FATTY ACIDS



Unieke opportuniteiten:

ON-LINE HYDROLYIS AND DERIVATIZATION OF FATTY ACIDS



Besluit

□ Nieuw & high profile 

□ Beperk de risico’s, volg een plan

□ Unieke opportuniteiten

□ Werk met ervaringsdeskundigen

□ Automatisering is echt wel meer dan…



Interesse?

T.Vercammen@is-x.com

+32 (0)10/45.00.25

mailto:j.vercammen@is-x.com

