MOSH/MOAH STUDIEDAG
WEGENS SUCCES VAN DEZE STUDIEDAG STELT IS-X AL
ZIJN ANALYTISCHE KENNIS TER BESCHIKKING
De contaminatie van voedingsmiddelen met minerale oliën uit gerecyclede kartonnen verpakkingen is niet nieuw. Al sinds
de jaren ‘90 wordt regelmatig melding gemaakt van incidenten waarbij hoge concentraties aan MOSH en MOAH in
voedingswaren worden teruggevonden. Dankzij recent onderzoek van de onafhankelijke voedselwaakhond Foodwatch.
nl bevindt de problematiek zich opnieuw hoog op de politieke agenda. De soep wordt echter nooit zo heet gegeten, als
zij wordt opgediend. Behoeften verschillen van lab tot lab en veranderen in de loop van de tijd. De onzekerheid over het
toekomstig wettelijk kader blijft voortduren.
De visie van Interscience op deze problematiek is dat de oplossing die een lab kiest, niet bepaald mag worden door het
aanbod, maar door de situatie van het lab. Tijdens onze studiedag in juni gaven wij u een overzicht van alle oplossingen
die we gedurende de jaren hebben ontwikkeld voor de analyse van MOSH en MOAH. Elke oplossing is uniek en heeft zijn
eigen karakteristieken, net als uw lab.
DE 5 LEZINGEN
1. Dual channel GCxGC/FID for fast screening of MOSH and MOAH
Dr. Stéphanie Heuskin, GC&MS specialist, IS-X
2. Staalvoorbereiding voor MOSH en MOAH met manuele SPE procedure volgens BfR
Dr. Tom Vercammen, Sample prep specialist, IS-X
3. Staalvoorbereiding voor MOSH en MOAH met semi-automatische SPE procedure volgens BfR
Dr. Tom Vercammen, Sample prep specialist, IS-X
4. Offline GC/FID, via groot-volume on-column injectie
Dr. Joeri Vercammen, Manager, IS-X
5. Totaal oplossing, Online 2-kanaals LC-GC analyzer
PhD. Mathias Vanlancker, GC&MS specialist, IS-X
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