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LEAN 6-SIGMA VOOR GC EN GC/MS
OPERATIONELE KOSTEN OMLAAG EN WINST AAN EFFICIËNTIE

Tijdens de laatste sessie van het jaar geven onze experten van  
IS-X Academy een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en creatieve 
oplossingen met het oog op kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen.  
De gepresenteerde oplossingen maken gebruik van de Lean en 6-sigma 
technieken die hun oorsprong vinden in de maakindustrie.  
Het programma is georganiseerd in 5 clinics, elk rondom een specifieke 
stap van het analyseproces.

De blik verscherpen – Bekijk je GC en GC/MS methoden  
door een Lean bril.
Dr. Joeri Vercammen, Lean Black Belt en manager van IS-X, geeft 
een overzicht van de voornaamste principes van Lean en hoe deze op 
een slimme manier kunnen ingezet worden tijdens het rationaliseren 
(Lean) en valideren (6-sigma) van GC en GC/MS methoden in een 
modern lab. Reken op een geanimeerde presentatie, gestaafd met 
praktijkvoorbeelden uit de 20-jarige carrière van Joeri. 

Clinic 1: Waarom wachten als het sneller kan: accelereer je analyses naar nieuwe topsnelheden 
Jaap De Zeeuw van Restek, bijgestaan door Jeroen De Jong, presenteren een systematische aanpak om de GC 
analysetijd te reduceren en de levensduur van uw capillaire kolom te verhogen. Verkorting van analysetijd is relatief 
eenvoudig. Het hangt af van de applicatie en hoeveel scheiding gewenst is. Door slim gebruik van kolomdimensies, 
gassnelheid en temperatuur kunnen analyses sneller gerealiseerd worden. 

Clinic 2: Slimmer omgaan met alle functionaliteiten die een moderne GC je biedt
Cursusleider Steven van Venetiën gaat nog een stap verder als het gaat om analysesnelheid en gevoeligheid.  
De analyseduur is namelijk niet begrensd door de kolomkeuze. Door gebruik te maken van extra GC hardware kan 
de analysesnelheid verder omhoog met als bijkomend voordeel meer robuuste analyses. Wilt u gevoeliger meten? 
Injecteer dan gewoon meer! We tonen u meerdere mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen.  

TYPE CURSUS 4 clinics

LOCATIE Interscience Breda

DATA 6 december 2019
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Clinic 3: Oplossingen die de brug dichten tussen sample prep en analyse
Dr. Tom Vercammen is onze automatisatie-specialist. Tijdens zijn clinic bezorgt hij ons een roadmap voor het evalueren 
van sample prep oplossingen en hoe ze best in lijn te brengen met de chromatografische analyse. Enkele minder 
evidente praktijkvoorbeelden, die hebben geleid tot drastische doorlooptijd reducties, passeren de revue.

Clinic 4: Smart sequencing: onbekend maar oh zo krachtig!
Moderne Chromeleon CDS biedt de gebruiker, naast dedicated algoritmes en e-workflows, de mogelijkheid om 
smart sequencing toe te passen. Onze Chromeleon specialist Maarten te Molder toont u live de voordelen van deze 
methodologie aan de hand van een reeks recente succesverhalen.

Clinic 5: Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van MS detectie
Snellere analyses betekenen een winst in efficiëntie en zeker als we dat tegelijkertijd  de MS downtime elmineren. 
Onze MS specialiste Inge de Dobbeleer toont u de mogelijkheden om kolommen en ionisatiebronnen te wisselen zonder 
het vacuüm te verbreken. En als u weer operationeel bent… halen we het onderste uit de kan!

Bezoek aan het lab
Op het lab tonen we een Lean oplossing voor het snel screenen van stalen. Het systeem verzamelt de voornaamste 
oplossingen besproken in de verschillende clinics.  Een directe vertaling van  de theorie naar de praktijk. 
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