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1  Inleiding: Ontstaan en betekenis van Lab on a chip 

 

1.1  Psychiater vraagt techneut om hulp  

Op een dag treffen twee oud klasgenoten elkaar. De 
één is psychiater geworden en de ander hoogleraar 
nanotechnologie.  
Ze hebben het over de enorme verschillen tussen elkaars vakken: De ongrijpbaarheid van 
de menselijke geest versus de tastbaarheid van de stoffelijke materie. 

“Maar wacht eens even”, zegt de psychiater “Soms is de psychiatrie toch wel heel 
materieel. Een klein beetje lithium in het lichaam doet bij bepaalde patiënten wonderen. 
Bij veel manisch depressieve mensen kan hiermee een zware depressie onderdrukt worden. 
Het probleem is alleen dat de juiste hoeveelheid lithium er zo precies op aan komt en dat 
de bepaling van de concentratie in het lichaam veel tijd en geld kost. Want de 
concentratie lithium in het bloed is zo laag dat je daarvoor grote laboratoriumapparaten 
nodig hebt. Daardoor duurt de bepaling een paar dagen en in die tijd kan de patiënt zwaar 
depressief worden als hij te weinig lithium heeft opgenomen of hij wordt doodziek als er 
te veel in het lichaam zit”.  

Je zou eigenlijk een apparaatje willen hebben waarmee je eenvoudig en snel de 
concentratie lithium in het bloed kunt bepalen. Net zo makkelijk en snel als bijvoorbeeld 
bij alcoholcontroles. Waarop de psychiater besloot: “Kun jij als techneut daar niet iets 
voor uitvinden?” 

“Misschien wel”, zei de hooggeleerde nanotechnoloog, “het lijkt mij in elk geval het 
proberen waard!” 
“Klein en snel”, vervolgde hij, “daar zijn wij juist mee bezig. Waar vroeger, toen wij nog 
op school zaten, een heel laboratorium aan apparatuur voor nodig was, doen we dat 
tegenwoordig met microscopisch kleine labjes in een chip! Net zoals wij vroeger met die 
ouderwetse grote rekenmachines berekeningen uitvoerden die nu duizenden malen sneller 
gaan met een microprocessor. Misschien wil een dergelijke miniaturisering en versnelling 
ook wel lukken voor jouw lithiumbepaling.” 

 

1.2  Thuistest bij vaderwens 

Chantal probeert al vele maanden zwanger te geraken. Omdat dit niet wil lukken, 
besluiten haar man Henk en zij een bezoek aan de huisarts te brengen. De huisarts 
adviseert hen om als eerste de vruchtbaarheid van Henk te laten onderzoeken. Dat is 
eenvoudiger dan een onderzoek naar de vruchtbaarheid bij de vrouw.  

Henk moet dus zijn sperma laten onderzoeken door het laboratorium. Voor een goede 
meting moet hij zijn ejaculaat binnen een uur naar het ziekenhuis brengen. En hij moet 
dat drie tot vijf keer doen omdat de spermakwaliteit nogal variabel is. Henk vindt dit wel 
een beetje gênant, maar hij heeft het er graag voor over. 

 What is mind?   Not matter   
What is matter?   Never mind!
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Figuur 1.1  Zaadkwaliteit 

De kwaliteit van sperma wordt  
beoordeeld op  
- aantal cellen per ml, 
- beweeglijkheid en 
- vorm 

 
 

In het lab wordt het sperma onder de microscoop bekeken. Tussen de lijntjes op het 
preparaatglas telt men het aantal zaadcellen, en bekijkt hun beweeglijkheid en vorm. Tot 
voor kort deed een laborant dit werk, maar in de grotere ziekenhuizen telt, bekijkt en 
beoordeelt tegenwoordig een computer.  

Toch zou het mooi zijn als Henk makkelijk en snel thuis zijn zaadkwaliteit kon testen. Net 
zoals diabetespatiënten thuis hun bloedsuikergehalte thuis kunnen meten met een 
apparaatje zo groot al een mobieltje. Bovendien zou de test van de kwaliteit van het 
sperma dan nauwkeuriger zijn doordat de meting telkens meteen na ejaculatie gedaan kan 
worden.  

Zou iemand niet een mooi apparaatje kunnen bedenken waarmee mannen thuis hun zaad 
kunnen testen? 

 

1.3 Diagnose en therapie van kanker 

Een heel lab inslikken 

Bij Ahmeds broer is onlangs darmkanker in een gevorderd stadium geconstateerd. De 
behandeling is ingrijpend en genezing is lang niet zeker. Ahmed zelf heeft al een tijdje 
vage darmklachten en is bang dat hij misschien ook het begin van deze gevaarlijke ziekte 
onder de leden heeft. Hij weet dat bij vroegtijdige ontdekking darmkanker meestal goed 
te behandelen is, dus gaat hij naar de huisarts. 

Voor intern onderzoek wordt Ahmed doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar wordt een 
slang met een camera via de anus naar binnen gebracht en zo wordt de darmwand 
bekeken. Dit onderzoek is behoorlijk pijnlijk voor Ahmed maar het resultaat is gelukkig 
geruststellend. 

Het zou mooi zijn als het inbrengen van een camera op een slang, een zogenaamde 
endoscopie, vervangen zou kunnen worden door een microcamera die je gewoon als een 
soort pil kunt inslikken. 

Een andere manier om beginnende darmkanker te screenen is DNA bepaling van de 
darmwand ter plekke. Daartoe moeten er op verschillende plaatsen uit de darmwand 
monsters genomen worden die daarna in het lab onderzocht worden.  
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Zou het niet mogelijk zijn een DNA lab zo klein te maken dat je het kunt inslikken waarna 
het lokaal DNA monstert en analyseert in de vloeistof in de darmen, waarna het de 
meetresultaten naar buiten zendt? 

“Gouden Assasin” doodt kankercellen 

In 2010 verscheen een publicatie dat met dierproeven is aangetoond dat goud-nanodeeltjes 
kankercellen konden doden en daarbij gezonde cellen in leven lieten. Om de cellen te 
doden werden speciaal gevormde goud-nanodeeltjes in de tumor gebracht en werd deze 
beschenen met infrarood licht. Hierdoor warmden de nanodeeltjes zo sterk op dat de 
kankercellen kapot gingen. Het infrarode licht beschadigde het overige weefsel niet. Voor 
de productie van precies de juiste goud-nanodeeltjes is het gunstig om dit in een Lab on a 
chip microreactor te doen. Waarom dat zo is en hoe dat gaat wordt in hoofdstuk 5 
uitgelegd. 

 
Het is bekend dat goud-nanodeeltjes zelf niet giftig zijn en na afloop door patiënten 
worden uitgeplast. Hoe veilig dit is, en hoe de therapie toegepast kan worden moet nu 
verder getest worden bij menselijke patiënten. Het effect van de goud-nanodeeltjes blijkt 
sterk afhankelijk te zijn van de vorm van de nanodeeltjes. Er wordt vooral onderzocht hoe 
de deeltjes zodanig bewerkt kunnen worden dat alleen kankercellen gedood worden, en 
gezonde cellen gespaard blijven. Men onderzoekt nu hoe je tumorcellen de goud-
nanodeeltjes kunt laten opnemen door er bepaalde moleculen aan te plakken, terwijl 
gezonde cellen er niets mee doen.   

 

1.4  Staltest voor boer Jansen 

Aaltje 23 van veehouder Jansen heeft net gekalfd en haar eerste melkproductie is op gang 
gekomen. Maar boer Jansen is er niet gerust op: Aaltje is wat lusteloos en staat niet meer 
vast op haar poten. Jansen weet uit ervaring dat dit een slecht teken kan zijn, misschien 
heeft zij wel melkziekte. En als dat zo is kan de koe snel zieker en zieker worden en dood 
gaan. Hij belt dus de veearts om naar de koe te kijken om de diagnose te stellen. De 
veearts kan in de stal niet zoveel meten. Hij voelt de temperatuur van de oren van de koe: 
koude oren duiden op melkziekte. De koe krijgt dan een infuus met calciumionen 
toegediend om het calciumgehalte van het bloed op peil te brengen. Wat is melkziekte? En 
wat heeft het calciumgehalte daar mee te maken? 

Figuur 1.2  
Tumoren doden 

Goud nanodeeltjes 
worden warm als ze 
beschenen worden 
met laserlicht. Zo 
kunnen tumorcellen 
selectief gedood 
worden. 
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In de laatste weken voor de geboorte van een kalf is de melkproductie van een koe heel 
laag, de koe “staat droog”. Voor de productie van melk in het koeienlijf is veel calcium 
nodig en als de koe droog staat is de calciumbehoefte dus gering. De opname van calcium 
uit het voer is dan minimaal. Als de koe net gekalfd heeft kan het gebeuren dat de toevoer 
van calcium naar de uier groter is dan de opname van calcium uit het voer. De productie 
van calcium uit de botten komt pas na een aantal dagen op gang. In dat geval wordt er 
calcium onttrokken aan het bloed en de spieren, waardoor de koe snel verzwakt, gaat 
liggen, niet meer overeind kan komen en zelfs kan sterven.  

Melkziekte kan boer Jansen vermoeden aan de hand van symptomen, maar om het 
werkelijk vast te stellen is het nodig de calciumconcentratie in het bloed van de koe te 
meten. Liever wil de boer het calciumgehalte van het bloed van een koe meten voordat er 
ziekteverschijnselen optreden.  

Nu neemt de veearts daarvoor een beetje bloed van de koe af en brengt dat naar het lab. 
Het resultaat van de analyse in het lab kan echter te laat komen om de koe te redden! En, 
de veearts begint de behandeling al voordat er goed en wel meetresultaten bekend zijn.  

En is de bepaling van de calciumconcentratie in koeienbloed niet net zoiets als de bepaling 
van de lithiumconcentratie in mensenbloed?  
Zou het niet mogelijk zijn dat de boer zelf met een metertje het calciumgehalte in het 
bloed van zijn koe kan bepalen? Dat scheelt wellicht een bezoekje van de veearts en de 
boer kan veel sneller maatregelen nemen als dat nodig is. 

 

1.5 Miniaturisatie 

De gewenste microlabjes uit de vorige paragrafen zijn mogelijk geworden (of worden dat 
binnenkort) dankzij technologische ontwikkelingen, die vooral te maken hebben met 
miniaturisatie.  

De revolutionaire veranderingen die de miniaturisatie op veel terreinen teweeg heeft 
gebracht, is begonnen met de uitvinding van transistor.  

Over rekenmachines en computers 

Laten we even teruggaan in de tijd. In 1947 is de transistor uitgevonden en tot die tijd 
werkten alle radio’s, versterkers en zenders met elektronische vacuümbuizen. Zelfs 
rekenautomaten had men met zulke buizen kunnen maken. Zoals de ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator And Computer), de eerste Amerikaanse computer uit 1946. Deze 
machine bestond uit losse componenten die voor het grootste deel met draden aan elkaar 
gesoldeerd waren. Een programma werd ingevoerd met snoerverbindingen.  

Vergeleken met een huidige grafische rekenmachine, was de ENIAC maar een stenen-
tijdperk-apparaat dat lang en lang niet zoveel kon. 
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Figuur 1.3  ENIAC 

De ENIAC uit 1946 was een elektronische rekenmachine 
bestaande uit 19.000 vacuümbuizen die als schakelaars 
fungeerden. Elke verbinding in deze ENIAC moest met 
de hand worden gesoldeerd. En één slechte verbinding 
betekende dat de hele machinerie moest worden 
nagekeken.  

Hij woog 30.000 kg en nam een ruimte ter grootte van 
een heel klaslokaal in beslag. 

Omdat er in elke vacuümbuis een gloeidraad zit, gebruikte deze rekenmachine 200 kW 
elektrisch vermogen en leverde dus ook 200 kW warmte (evenveel als 100 elektrische 
kacheltjes). Doordat een transistor geen gloeidraadje nodig heeft en veel en veel kleiner is 
dan een vacuümbuis, konden de eerste rekenmachines met transistors kleiner zijn met veel 
meer componenten, waardoor ze meer complexe berekeningen aankonden en bovendien 
veel en veel sneller.  

Voordat de transistor was uitgevonden, moesten scholieren alle berekeningen nog met pen 
en papier maken en sinuswaarden en logaritmen opzoeken in een tabellenboek. 

In de jaren na 1970 kwamen de zogenaamde geïntegreerde circuits tot ontwikkeling, 
bekend als de chip. In één plakje silicium worden heel veel transistors geïntegreerd 
waardoor ze niet meer als losse onderdelen met elkaar verbonden hoeven te worden.  

Een rekenmachine, die in 1946 nog 30.000 kg woog en 200.000 W gebruikte, paste 30 jaar 
later op een postzegel en werd gefabriceerd zonder fouten en tegen een fractie van de 
kosten. In 1978 bevatte de computerchip al 29.000 transistors en gebruikte nog maar 40 W.  

In 2010 zitten er in een pc chips van meer dan 2 miljard transistors die gezamenlijk 130 W 
energie gebruiken. Flitsende videogames en ‘virtual reality’ zijn hiermee mogelijk 
geworden. Niemand denkt meer aan losse contactjes tussen afzonderlijke vacuümbuizen! 
Met losse componenten samengesteld zou het ook nooit werken. 

Over scheikundige bepalingen en laboratoria 

Ook bij uitgebreide en tijdrovende scheikundige bepalingen, die nu nog door hoog 
opgeleide mensen moeten worden uitgevoerd, is met miniaturisatie veel te winnen:  

- Geen grote en dure apparaten meer voor zuivering en analyse, geen grote 
laboratoriumzalen meer met grote apparaten, kasten vol flessen, rijen reageerbuizen 
enzovoort.   
- Geen deskundig personeel voor afzonderlijke bepalingen, geen lange wachttijden meer, 
omdat er zoveel bepalingen na elkaar uitgevoerd moeten worden, enzovoort. 

De ontwikkelingen ten aanzien van de miniaturisering van scheikundige bepalingen kwam 
echter pas op gang vanaf de jaren 1970 en de Lab on a chip technologie vanaf 1990. 
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Figuur 1.4  Een Lab on a chip 

In de chip bevindt zich een heel dun vloeistofkanaaltje 
waarin een reactie tussen twee verschillende vloeistoffen 
plaats kan vinden. Er zijn twee invoeropeningen en één 
uitvoeropening. 

Zie ook de site van de fabrikant: Micronit url 3.  
(en kies dan technologies) 

 

Figuur 1.5  Vloeistof in een chip 

De kanaaltjes in een chip zijn zo klein dat je 
een microscoop nodig hebt om de vloeistof te 
kunnen zien stromen. 

De chip zelf bevindt zich in de aluminium 
houder op de tafel van de microscoop.  
Aan de houder zitten aansluitingen voor 
slangetjes en snoertjes. 

In dit geval worden de rode testvloeistoffen 
via slangetjes naar binnen geduwd met 
injectiespuiten.  
In een meetopstelling als deze wordt meestal 
gebruik gemaakt van een motortje dat de 
injectiespuiten met vaste snelheid induwt.  
Zie ook paragraaf 5.3. 

 

 
In figuur 1.6 is te zien hoe er een parallelle ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de 
elektronica en de Lab on a chip. De verwachting is dat het nog wel even zo door gaat. 
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Figuur 1.6  De ontwikkeling van Lab on a chip versus de computer 

Het chemielab uit 1970 lijkt op de manier waarop ook tijdens de scheikunde practica op school 
gewerkt wordt met bekerglazen, destillatiekolven en enkele ingewikkelde aparte analyse 
apparaten. Alles staat op laboratoriumtafels en voor gevaarlijke reacties is een zuurkast met 
afzuiging aanwezig. 
De labopstelling voor veldwerk uit 1980 was een van de eerste pogingen om een meer mobiele 
opstelling voor veldwerk te realiseren. 
Het micro-analyse systeem uit 1990 is het allereerste micro-total-analysis systeem van Andreas 
Mantz, één van de grondleggers van de Lab on a chip wereld. 
De DNA analyse chip uit 2000 van het bedrijf Agilent was is staat om verschillende biomoleculen 
te scheiden en te detecteren. (Zie ook punt 3 van § 2.1) 
De Lab on a chip voor het testen van nieuwe medicijnen uit 2009 heeft maar een heel klein 
beetje medicijn nodig voor een snelle simulatie van oxidatie reacties door cytochroom P450. Dit 
cytochroom is een enzym uit de lever die medicijnen kan omzetten. De micro-electroden in de 
chip hebben dezelfde werking als dit enzym.  
 
 
De reacties en metingen in een microlaboratorium vinden plaats in een heel klein plaatje 
glas of ander hard materiaal dat goed bestand is tegen de meeste chemicaliën. De zo 
ontwikkelde Lab on a chip wordt ook wel fluïdische chip genoemd, naar analogie van de 
elektronische chip. In plaats van de naam Lab on a chip wordt ook wel de afkorting LOC of 
LoC gebruikt. 
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Figuur 1.7  Elektronische chip 

De verschillende (schakel)elementen 
zijn veel te klein om waar te kunnen 
nemen, zelfs onder een microscoop. 
Een hele chip past al in een klein 
stickertje  

Een elektronische chip (boven) lijkt ook best wel op een fluïdische chip (onder). 

 

Figuur 1.8  Fluïdische chip 

In de chip worden de vloeistoffen door 
microkanaaltjes geleid en bij elkaar 
gebracht.  
De benodigde meetelektrodes zijn ook 
in het plaatje aangebracht. 
De kanaaltjes in een fluïdische chip zijn 
ook heel klein, maar nog wel te zien 
door een microscoop: zie figuur 1.4. 
Deze Chip bevat 256 reactie kamertjes 
en 2056 klepjes om gelijktijdig 256 
verschillende reacties uit te kunnen 
voeren. Het volume van elk kamertje is 
minder dan een nL.  
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2.  Geschiedenis en kenmerken van Lab on a chip 

 
In dit hoofdstuk leer je welke onderdelen nodig zijn om een Lab on a chip te kunnen 
bouwen. Net als elektronische schakelingen zijn opgebouwd uit componenten (zoals 
transitoren, draadjes en weerstanden) heeft een Lab on a chip onderdelen die ieder een 
specifieke functie hebben. Hun eigenschappen worden voor een belangrijk deel bepaald 
door de manier waarop vloeistoffen zich gedragen. Lab on a chip technologie hoort bij het 
vakgebied van de microfluidica. Inzicht in deze eigenschappen is nodig om een nieuwe Lab 
on a chip toepassing te kunnen ontwerpen. Je gaat je hier in dit hoofdstuk op oriënteren. 
Aan het eind van hoofdstuk 6 voer je de ontwerpopdracht uit.  

 

2.1  Historie van de ontwikkeling van de Lab on a chip 

Enkele wetenschappelijke en technische vorderingen hebben ervoor gezorgd dat Lab on a 
chip ontwikkeld kon worden. 

1. De scheikundige microanalyse techniek. 

Ontwikkelingen in de chromatografie waarbij men steeds kleinere hoeveelheden 
vloeistoffen wilde analyseren, leidden tot de zgn. capillaire elektroforese: een techniek 
waarbij elektrisch geladen deeltjes gescheiden worden aan de hand van hun lading en 
grootte, zie: url 4 

2. Militaire detectietechnieken van gifgassen of biologische wapens. 

Hoe kleiner de analyseapparatuur hoe makkelijker deze in het veld door soldaten gebruikt 
kan worden, bijvoorbeeld via gaschromatografie: url 5 

3. Verbeterde analysetechnieken op het terrein van de Moleculaire Biologie. 

Vooral het project om het gehele menselijke genoom te analyseren maakte het 
noodzakelijk om de volgorde van gigantische hoeveelheden nucleotiden in korte tijd te 
kunnen bepalen. Dit heeft geleid tot de DNA-chip, zie: url 6 en url 7 

4. De ontwikkelingen op het gebied van de micro-elektronica.  

Het ontwerpen en fabriceren van geïntegreerde schakelingen werd als voorbeeld gezien 
voor micro-scheikundige analyse technieken. Zoals silicium wordt gebruikt als grondstof 
voor schakelingen, zo wordt voor een Lab on a chip glas of bijvoorbeeld 
Polydimethylsiloxaan (PDMS) gebruikt als materiaal waarin microkanaaltjes worden 
gegraveerd of geëtst. PDMS is een kunststof, het is een silicoon rubber wat lijkt op kit dat 
je in de badkamer kunt gebruiken. De fabricage van een Lab on a chip heeft daarbij in 
grote mate kunnen profiteren van de technieken die zijn ontwikkeld voor de micro-
elektronica, zoals de lithografie. En ook de infrastructuur voor de fabricage van een Lab on 
a chip was al aanwezig, zoals de clean rooms waarin chips worden gemaakt. 
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Enkele algemene kenmerken van een Lab on a chip 

Om vloeistoffen in en door heel kleine kanaaltjes te krijgen, zijn er micro-pompsystemen, 
micro-kleppen en micro-vloeistof-mixers ontwikkeld. We spreken dan ook van het 
vakgebied ‘Microfluïdica’. 

Figuur 2.1  Een micro reactor chip  
(De afmeting is ongeveer 30 mm bij 50 mm) 

Duizenden van deze chips kunnen tegelijk aan het 
werk gezet worden. Bijvoorbeeld om nieuwe 
medicijnen te testen waarbij de reactie van heel 
veel verschillende stoffen op een medicijn 
gecontroleerd moeten worden, in verband met 
mogelijke bijwerkingen, of om in een testopstelling 
de productie op te kunnen voeren, zonder een 
grote en dure nieuwe installatie te hoeven bouwen. 
Vele kleintjes zijn soms goedkoper dan één grote. 

  

In heel veel Lab on a chips moet ook elektrisch gemeten kunnen worden. Daartoe zijn er 
dan elektroden (elektrische contacten in de vloeistof) aangebracht in de chip. Die 
elektroden moeten uiteraard bestand zijn tegen de vloeistoffen waarmee ze in contact 
komen. Vaak gebruikt men heel dun goud of platina.  

 

Figuur 2.2  Impressie van de chip in 
een spermateller (zie ook paragraaf 
4.2)  

Het elektrisch circuit is roodbruin 
getekend, de vloeistofkanaaltjes blauw 
en de kleppen geel. 
 

 

En uiteraard is een algemeen kenmerk van de Lab on a Chip, dat de kanaaltjes en holtes 
heel erg klein zijn. De doorsnede van een microkanaal is in de meeste chips enkele 
tientallen micrometers, dit is dus in feite: 1 µm x 1 µm = 1000 nm x 1000 nm = 106 nm2 . De 
Lab on a chip lijkt dus helemaal niet op nanotechnologie. Wel kunnen losse druppels in een 
Lab on a chip volumes hebben van veel minder dan een nanoliter.  
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2.2  Kenmerken en toepassingen 

Lab on a chip is een technologie waarmee processen met vloeistoffen kunnen worden 
uitgevoerd op miniatuurformaat. De eigenschappen die vloeistoffen hebben op die kleine 
schaal verschillen op diverse punten van de macroschaal waarop ze normaal gesproken 
uitgevoerd worden. We gaan in dit hoofdstuk kijken welke hindernissen overwonnen 
moeten worden om een proces te verkleinen van de laboratoriumtafel naar het formaat 
van een Lab on a chip. Om een idee te krijgen voer je de volgende opdracht uit (dit is 
opdracht 2.3). Vraag eventueel aan je docent om een practicumbeschrijving. 

Kies een scheikundeproef, zoals een zuur-base reactie of een titratie, en beschrijf 
nauwkeurig welke stappen er in het proces plaatsvinden. Beschrijf welk glaswerk je 
gebruikt, de handelingen die je verricht en hoe je vaststelt of de gewenste reactie heeft 
plaatsgevonden. Als je de beschrijving van een proef opzoekt maak je uit de beschrijving 
een nauwkeurig stappenplan. 
 
 
Als je deze opdracht hebt uitgevoerd, kom je ongetwijfeld een aantal stappen tegen als: 
een bepaald volume van een vloeistof toevoegen, vloeistoffen mengen, kleuromslag 
waarnemen, reagens toevoegen, uitgieten, verwarmen, pH bepalen, afkoelen, indampen 
enzovoorts.  

Wil je een proces geheel of gedeeltelijk op een Lab on a chip uitvoeren, dan moeten al 
deze stappen een plekje krijgen. Bovendien is van belang of je een proces in stappen 
(batch) of zonder onderbrekingen (continu) wilt uitvoeren. Beide processen kunnen op een 
Lab on a chip uitgevoerd worden. Er zijn voor beide soorten processen specifieke 
onderdelen op de chip noodzakelijk. Welke dat zijn zullen we verderop zien. 

Figuur 2.3  H-reactor chip (uit de practicum-set) 

 
 
 
 

 
 

De omzetting van een proef met maatkolven, reageerbuizen en erlenmeyers naar een Lab 
on a chip is pas mogelijk als je weet hoe vloeistof zich op microschaal gedraagt. In 
volgende hoofdstukken van de module kom je verschillende eigenschappen tegen, die je 
zelf ook kunt uitproberen met de practicum-set. In elk van de volgende punten wordt een 
aspect van een Lab on a chip besproken en geven we enkele voorbeelden waar deze 
eigenschap terug te vinden is. 

1. Stroming. Als vloeistof door een microkanaal stroomt, is de weerstand erg groot. Hoe 
nauwer het kanaal, hoe groter de weerstand. Dat betekent dat de benodigde druk om de 
vloeistof te verplaatsen ook groot is. Je kunt dit met de practicumset zelf uitproberen met 
de H-reactor en de mixerchip. 
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Figuur 2.4  Turbulente 
stroming (links) en 
laminaire stroming 
(rechts) in een Lab on a 
chip device 

  
 

2. Stroming laminair. In een microkanaal stroomt vloeistof in laagjes, parallel aan de 
wand. Dit wordt laminaire stroming genoemd. Vloeistof die samenvloeit in één kanaaltje 
zal niet vanzelf mengen. Dit kun je uitproberen met de H-reactor en de 
proefbeschrijvingen in hoofdstuk 6. In wijde buizen kan vloeistof turbulent stromen. 

 

Figuur 2.5  Laminaire stroming en diffusie in een 
microkanaal 
 

 

3. Mengen. Er bestaat altijd diffusie tussen vloeistofstromen, het is uiteindelijk ook 
diffusie die voor al het mengen in het kanaal zorgt. Mixers vergroten het contact oppervlak 
tussen verschillende oplossingen, met als gevolg dat er minder tijd voorbij gaat voordat 
moleculen van de ene oplossing in de andere diffunderen. In de practicumset is een chip 
met vloeistof-mixer aanwezig, zodat je zelf kunt ervaren hoe dat werkt. Zie hoofdstuk 6 
voor de proefbeschrijvingen. 

Figuur 2.6  Een ingewikkelde 
reactiechip 

 

 

 

 

 

 
 
4. Kanalen samenvoegen. Het toevoegen van een vloeistof aan een andere vloeistof is 
mogelijk door twee kanaaltjes bijeen te laten komen. Mengen van de vloeistoffen doe je 
door een mixer in te bouwen. 

5. Volume afmeten. Het precies afmeten van een hoeveelheid vloeistof vraagt om 
nauwkeurige pompen die precies aangestuurd kunnen worden. In de practicumset zijn 
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spuitpompen aanwezig, maar het zijn niet de nauwkeurigste pompen die je kunt krijgen. 
Hoe voeg je op een chip 1 microliter vloeistof A bij 2 microliter vloeistof B? 

6. Schakelaars en kleppen. Kiezen welke vloeistoffen bij elkaar komen vraagt om 
schakelaars of kleppen op de chip. Hiervoor zijn verschillende oplossingen bedacht. 
Bijvoorbeeld met piëzo-elementen of kruislings aangebrachte kanalen met een flexibele 
membraan waar de druk verhoogd kan worden met lucht of vloeistof. 

Figuur 2.7  
Voorbeelden 
van kleppen in 
een 
microkanaal 

 
 

 
7. Verwarmen en koelen. Op chip kan verwarmd en gekoeld worden. Door de kleine 
afmetingen is het mogelijk de temperatuur precies te regelen. Je kunt denken aan het 
doorvoeren van een verwarmde of gekoelde vloeistof langs het kanaal dat je wilt 
verwarmen of afkoelen. Ook is het mogelijk te werken met een kleine gloeispiraal. Er zijn 
dan veel vragen om te onderzoeken. Hoe maak je de gloeispiraal warm? Hoe meet je dan 
de temperatuur op de chip? En is het mogelijk om stukjes van dezelfde chip een 
verschillende temperatuur te geven? 

8. Meten van pH en geleidbaarheid. Via elektroden op de chip kan bepaald worden of er 
ionen in de vloeistof aanwezig zijn. Dit is ingewikkelder dan je zou denken. In de volgende 
hoofdstukken wordt precies uitgelegd hoe dergelijke problemen opgelost kunnen worden. 

9. Meten van kleurverandering. Als een proces een kleurverandering oplevert wil je die 
graag waarnemen. De kanaaltjes in een Lab on a chip zijn dermate klein dat het moeilijk is 
om die kleurverandering te zien. Hiervoor moeten gevoelige sensoren gebruikt worden die 
werken met zeer dunne lichtbundels. Op dit vlak zijn prachtige oplossingen bedacht om 
detectie te kunnen doen. Probeer zelf na te gaan hoe je dit probleem op kunt lossen. Tip: 
het effect van kleur is groter als het licht een langere weg moet afleggen door de 
vloeistof. 

Figuur 2.8  Een meetchip 
met microkanalen waar 
vloeistof en licht doorheen 
geleid worden (links) 

Figuur 2.9  Microdruppels 
maken op chip (druppel 
generator uit de practicum-
set; rechts) 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



 Laboratorium op microformaat  
 

20  Lab on a chip   NLTC-V229 versie 1.1 

10. Druppels vormen en druppels laten versmelten. Het is mogelijk om druppeltjes op 
chip te vormen met een precies vastgestelde diameter. De druppels kunnen gebruikt 
worden om ze te laten versmelten met andere druppels. In de druppels kunnen ook cellen 
worden opgesloten. Op die manier is het mogelijk om een druppel als micro-reageerbuisje 
te gebruiken. Hiermee kan bestudeerd worden welk effect een bepaalde stof op een cel 
heeft. Dit principe wordt toegepast om na te gaan welke kankercellen gevoelig zijn voor 
chemotherapie. In de practicumset is een chip aanwezig waarmee je druppelvorming kunt 
onderzoeken. Gebruik hierbij de practicumbeschrijvingen in hoofdstuk 7.  

Druppeltjes maken is nuttig om emulsies te kunnen maken van stoffen die niet mengbaar 
zijn. Dit is van belang om lekker smakende light producten te maken of geneesmiddelen 
zodanig te verpakken dat ze rechtstreeks opgenomen kunnen worden door cellen.  

11. Sorteren van cellen is mogelijk door elektrische stroom te gebruiken. Een cel kan 
vastgehouden worden door een elektrode of afgebogen worden in een kanaal. Ontwerp een 
onderdeel van een chip die dit kan uitvoeren. Deze proeven worden mogelijk als de 
elektrische chip (zie figuur 5.32) en elektronica bij de practicumset aanwezig is. Vraag aan 
je docent naar de mogelijkheden. 

Figuur 2.10 Meten en sorteren 
van spermacellen in 
spermachip 
 

 

 

12. Elektroforese. Als je op twee punten spanning zet is het mogelijk om geladen deeltjes 
te verplaatsen door een kanaaltje. Hiervoor zijn tamelijk hoge spanningen nodig. Hiermee 
kunnen stoffen van elkaar gescheiden worden. Het principe wordt gebruikt in de Lithium-
chip en wordt verder beschreven in hoofdstuk 4 van de module.  

Figuur 2.11  Een chip 
om stoffen te 
scheiden door 
elektrische spanning 
(elektroforese) 
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2.3  Zelf een toepassing bedenken 

Bij het ontwerpen van een Lab on a chip toepassing komt veel kijken. Allereerst is het 
belangrijk een situatie te selecteren waarvoor de Lab on a chip ontworpen gaat worden. In 
hoofdstuk 1 zijn enkele voorbeelden beschreven van toepassingen waar echt aan gewerkt 
wordt. Op heel veel gebieden kan dit in de toekomst gebeuren. Gezondheidszorg, 
veiligheid van voedsel en drinkwater, afvalwater, productie van kostbare chemicaliën, 
kwaliteitscontrole van producten, sensoren in robots, of wat er maar te bedenken valt.  

In talloze situaties is het denkbaar dat er over een paar jaar gebruik gemaakt kan worden 
van Lab on a chip. Maar voor het zover is moeten er creatieve mensen aan de slag om van 
een idee een concreet ontwerp te maken. Daarna zullen die ontwerpen gemaakt en getest 
moeten worden. Als dat succes heeft gehad, zal het Lab on a chip systeem geproduceerd, 
verkocht en gebruikt kunnen worden. Zover is het nu nog niet. Overal in de wereld zijn 
onderzoekers en ontwerpers bezig met Lab on a chip. Het aantal artikelen dat 
gepubliceerd wordt over Lab on a chip is zelfs groter dan over elektronica. 

Als je de hoofdstukken 1 tot en met 5 doorgewerkt hebt, ben je in staat zelf een 
toepassing te bedenken voor een Lab on a chip. Voor jouw toepassing kun je dan een eigen 
ontwerp van een Lab on a chip bedenken. Het is pas zinvol om een Lab on a chip toe te 
passen als de meting die je wilt doen niet net zo goed met een “gewone” opstelling 
gedaan kan worden. Je moet daarom eerst ontdekken om welke reden men een Lab on a 
chip zou willen gebruiken. 

In de opdrachten bij hoofdstuk 5 staan enkele kleine ontwerpopdrachten die je helpen om 
op gang te komen voor de uiteindelijke ontwerpopdracht.  

Het maken of testen van een ontwerp is pas zinvol als je alle hoofdstukken bestudeerd 
hebt. De eindopdracht in je achterhoofd helpt je wel om de theorie gerichter te 
verwerken. 

Kennismaken met de eindopdracht 

a. Kies een situatie waar volgens jullie een meet- of productieproces beter met een Lab on 
a chip gedaan kan worden. Zoek eerst uit hoe dit proces nu verloopt en wat er 
verandert als je Lab on a chip gaat toepassen. 

b. Selecteer uit een aantal ontwerpen degene waarvan je verwacht dat die in de (bij 
onderdeel a gekozen) situatie het best zou kunnen werken. Of 

 Maak een ontwerp voor een Lab on a chip die je kunt toepassen in het proces dat jullie 
(bij onderdeel a) gekozen hebben. 

c. Ga na of het gemaakte ontwerp voldoet aan de wetmatigheden die bij Lab on a chip een 
rol spelen en of het ontwerp zou kunnen werken. Wellicht is het mogelijk een prototype 
te maken van het ontwerp. 
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3 Klein, kleiner, micro en nano  
 

 

Figuur 3.1  
Ordes van 
grootte 
 
Mensen kunnen 
structuren t/m 
100 m met het 
blote oog zien, 
een mensenhaar 
is ongeveer 100 
m in diameter 
en dat zien we 
nog wel.  
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3.1  Dimensies 

Hoe zat het ook al weer 

Nano betekent 10-9, in woorden: één miljardste. De SI-eenheid van lengte is de meter. Een 
nanometer is daar dus het miljardste deel van. Bij een nanometer hebben we het dus over 
een heel kleine afmeting. 

Het rijtje voor lengtematen van groot naar klein is (zie ook BINAS): 

m dm cm mm 0,1 
mm 

0,01 
mm 

µm 0,1 µm 0,01 µm nm 

1·100 m  1·10-3 m  1·10-6 m  1·10-9 m 

meter  millimeter  micrometer  nanometer 

In het SI-eenhedenstelsel is de kubieke meter (m3) de standaardeenheid voor volume. Maar 
in het dagelijks leven gebruiken we heel vaak de liter (L) als eenheid. Een nanoliter is dan 
een miljardste deel van een liter. 

Bij de Lab on a chip hebben we het over kleine volumina in de orde van grootte van 
nanoliters. Zie ook BINAS voor de betekenis van de voorvoegsels (k, d, c, m, µ, n, p en f). 

m3 dm3 cm3 mm3 (0,1 mm)3 (0,01 mm)3 μm3 

kL L mL μL nL pL fL 

kiloliter liter milliliter  Microliter nanoliter picoliter femtoliter 

 
Schalen van het grote en het kleine 

 

Figuur 3.2  Allergrootst ontmoet 
allerkleinst? (uit “Keerpunten”, door 
Sander Bais) 

De natuurkundige Sander Bais ziet de 
hele natuur, het heelal en de 
allerkleinste bouwstenen als een soort 
slang die zijn eigen staart beet heeft.  
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Natuurkundigen denken dat de beschrijving van de kleinste bouwstenen veel lijkt op de 
beschrijving van het hele heelal bij de oerknal. De natuurkundige wetten bij de grootste 
en de kleinste afmetingen zouden als het ware in elkaar overgaan. 

Figuur 3.3  Technologie en dimensie 

De dimensie-slang van Sander Bais, 
Ouroboros genaamd, met daarop allerlei 
menselijke technologieën.  

 

 

Andere schaal, andere verhoudingen  

Op microschaal ziet de wereld er heel anders uit dan waar wij, als macro wezens, aan 
gewend zijn. Dit komt onder andere doordat niet alle soorten kracht op dezelfde manier 
“schalen” met de afmetingen. Dat wil zeggen dat verschillende soorten krachten niet met 
dezelfde factor kleiner worden als waarmee de afmetingen van de organismen of 
voorwerpen verkleind worden. Dat geldt voor alledaagse verschijnselen net zo goed als 
voor de Lab on a chip. 

Een alledaags voorbeeld is een vlieg op het plafond: het gewicht van het vliegenlichaam is 
zo gering, dat de vlieg door de adhesiekrachten tussen de vliegenpootjes en het plafond 
gemakkelijk over het plafond kan rondlopen. Dat krijgt een mens niet voor elkaar! De 
verklaring is dat de zwaartekracht op de vlieg evenredig is met de massa van de vlieg, die 
evenredig is met het volume van de vlieg, en dat de adhesiekracht evenredig is met het 
oppervlak van de vliegenpootjes. 

Rekenvoorbeeld: Neem een vlieg die dezelfde dichtheid heeft als een mens en die 
tweehonderd keer zo “klein” is als die mens, dat wil zeggen tweehonderd keer zo kort, 
tweehonderd keer minder breed en tweehonderd keer minder hoog. Het volume van die 
vlieg is dan 8 miljoen keer zo klein als het volume van die mens en dus is ook de 
zwaartekracht op de vlieg 8 miljoen keer zo klein als de zwaartekracht op die mens. Maar 
het pootoppervlak van die vlieg is maar ongeveer 40.000 keer zo klein als het 
“pootoppervlak” van die mens. De verhouding tussen zwaartekracht en cohesiekracht is 
voor die vlieg dus 200 keer gunstiger dan voor die mens. 

In de microwereld van de Lab on a chip doen zich ook dit soort verschillen voor met de 
wereld van een gewoon laboratorium. Voorbeeld: Als je met een injectiespuit water door 
een glazen Lab on a chip drukt, ondervindt dat water in de chip weerstand door de 
adhesiekracht tussen de watermoleculen en de glazen binnenwand van het kanaaltje. Die 
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adhesiekracht is evenredig met het contactoppervlak tussen het water en het glas.  

In paragraaf 5.3 wordt nader uitgelegd dat voor de benodigde druk p geldt: p = v / r2 
waarin v de doorstroomsnelheid is en r de straal van het glazen kanaaltje in de chip. 

Contactprocessen en kleine afmetingen 

Bij laboratorium proeven kan het werken met kleine afmetingen en kleine hoeveelheden 
zo zijn voordelen hebben. 

Bij veel chemische reacties en diffusieprocessen is het belangrijk dat een relatief groot 
oppervlak beschikbaar is waar de chemicaliën contact met elkaar kunnen hebben. Hoe 
groter het oppervlak, hoe meer deeltjes per tijdseenheid zich kunnen verplaatsen, en dus 
kunnen reageren. Als een reactie in een vloeistof veel warmte produceert zorgt het 
(relatief) grote oppervlak dat deze warmte goed weg kan. Als moleculen worden 
opgenomen in druppels (bijvoorbeeld een vet-oplosbare stof in oliedruppels) is het 
belangrijk dat het beschikbare oppervlak groot is. Daarom is het voor zulke processen 
gunstig om een grote verhouding tussen de oppervlakte A en het volume V hebben. 

 

3.2 Voordelen van de microschaal van een Lab on a chip 

Figuur 3.4 Een Lab on a chip die 
kleiner is dan een munt (boven) 

De afmetingen van de chip als 
geheel zijn niet op microschaal, 
maar wel de afmetingen van de 
kanaaltjes in de chip. 
 
Figuur 3.5  Van monsterfles tot 
Lab on a chip (onder) 

 

 

 

 
De miniaturisering van de handelingen met vloeistoffen en oplossingen kent meerdere 
voordelen waarvan de belangrijkste hier genoemd worden: 

1. Er zijn minder grote hoeveelheden dure grondstoffen nodig voor experimenten. Ook 
ontstaan er zo minder grote hoeveelheden afvalstoffen. 
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2. Een gunstige verhouding A/V staat garant voor goed contact tussen stoffen onderling 
en met de wanden van de procesruimte. Chemische reacties verlopen hierdoor sneller. 
Ook is de temperatuur makkelijker en beter te regelen, doordat toevoer en afvoer van 
warmte oppervlakte processen zijn en temperatuurverandering met het volume te 
maken heeft. 

3. De druk mag in een laboratorium in het klein best groot worden. Het laboratoriumpje 
klapt uit elkaar als de kracht op de wand te groot wordt. Maar kracht is druk maal 
oppervlak (F = p*A) en als het oppervlak A heel klein is, mag de druk p best groot 
worden zonder dat de kracht F te groot wordt. De kans dat de Lab on a chip uit elkaar 
klapt blijft daardoor beperkt. 

4. Je kunt werken met heel kleine monsters van wat je wilt onderzoeken. Een minieme 
hoeveelheid vloeistof of enkele cellen die zich in een vloeistof bevinden zijn 
voldoende. Een klein druppeltje bloed is voldoende voor een meting. 

5. Voor onderzoeken waarbij giftige stoffen nodig zijn, is het gevaar van ongelukken klein 
vanwege de geringe hoeveelheden die in het microlab nodig zijn. 

6. Een Lab on a chip kan makkelijk meegenomen worden, omdat het klein is. Het is dan 
niet meer nodig met een monster naar een laboratorium te gaan om de resultaten pas 
(veel) later te vernemen.  
Zo kan bijvoorbeeld een diabetespatiënt altijd en overal de waarde van zijn 
bloedsuikerspiegel testen. 

7. Door standaardisatie is massaproductie van de chip mogelijk waardoor de kosten per 
product laag zijn zodat chips als wegwerpchip kunnen worden toegepast.  

Is het laatste niet ook een nadeel? Het lijkt toch verspillend om de chips wegwerpchip te 
maken?  
Er zitten immers vaak zelfs edelmetalen in voor de contacten. Maar voor veel 
toepassingen, bijvoorbeeld medische, zouden de chips ook intern gesteriliseerd moeten 
worden en dat lukt niet vanwege de minieme doorsnede van de kanaaltjes. De unit waar 
de chip in gestoken wordt en waarin zich alle elektronica, software en de display 
bevinden, is uiteraard meermalig te gebruiken.  

Louter voordelen aan nanotechnologie? 

Er is een stevige discussie ontstaan over de toepassing van nanotechnologie. Zo is nog 
onvoldoende bekend welke neveneffecten kunnen optreden als nanostructuren in ons 
lichaam terecht komen. Maar wat zijn dat? Onder nanostructuren wordt verstaan: 
kunstmatig gegroeide grote moleculen en kristalachtige materialen met ten minste één 
afmeting in de orde van nanometers. Voorbeelden zijn zogenaamde buckyballs en 
nanotubes (figuur 3.6).  
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  Figuur 3.6a  Een Buckyball  

Een buckybal is een groot molecuul in de vorm van een 
voetbal. Het is een veelvlak van vijfhoeken en zeshoeken. De 
bekendste bestaat uit 60 koolstofatomen die met enkele (rood) 
en dubbele (geel) bindingen aan elkaar vast zitten. 

Buckyballs kunnen ontstaan als grafiet door verhitting wordt 
verdampt in een zuurstofloze omgeving en weer sublimeert 
door afkoeling. Ook kunnen moleculen van een gas opgesloten 
worden in buckyballs.  

 
 

Figuur 3.6b  Nano tubes 

Koolstofatomen kunnen ook velletjes van zeshoeken vormen. 
En zulke velletjes kunnen ook groeien in de vorm van cilinders.  

Nanotubes hebben een diameter van slechts enkele nano-
meters maar kunnen wel (relatief) lang zijn. Dan noemen we ze 
nanodraadjes zie ook paragraaf 4.3 over de nanopil. 

Nanotubes worden wel verwerkt in onder andere voedings-
middelen en cosmeticaproducten om de smeerbaarheid te 
vergroten.  

Vooral is men achterdochtig als de structuren een beetje beginnen te lijken op vezels zoals 
die in asbest aanwezig zijn. Van asbest is immers bekend dat er een verhoogde kans op 
kanker is als deze vezels in de longen terecht komen.  

Terecht of niet, de angst bestaat dat bij nanostructuren een vergelijkbaar effect kan 
optreden.  

Nanodeeltjes 

Nanodeeltjes, met een diameter tussen 1 en 100 nm,  zitten wat betreft hun formaat 
tussen de atomaire- en de microschaal in. Door hun kleine afmeting krijgen ze speciale 
eigenschappen die niet te zien zijn als het materiaal waaruit ze bestaan in grote klonters 
voorkomt. Hoe speciaal die eigenschappen zijn ontdekten kunstenaars en glasblazers uit de 
gouden eeuw van de Islam en later ook in het middeleeuwse Europa. Zij wisten dat je 
kleuren kon maken in glas en glazuur door daar metalen of zouten in te mengen. Ze 
hadden er geen idee van dat deze kleureffecten veroorzaakt werden door de nanodeeltjes 
die uit deze stoffen gevormd werden. Het laat zien dat nanodeeltjes het licht op een 
andere manier absorberen en weerkaatsen dan grotere stukjes van het materiaal doen.  

Waarom zijn goud nanodeeltjes te gebruiken om kankercellen te doden?  
Nano gouddeeltjes zijn niet giftig van zichzelf. Door hun formaat, een doorsnede van 
enkele nanometers, hebben ze in verhouding een zeer groot oppervlak ten opzichte van de 
inhoud. Dit zorgt er voor dat hun kleur anders wordt. Goud-nanodeeltjes variëren in kleur  
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van rood tot zwart, afhankelijk van hun diameter. Massief goud is geel glanzend. De 
absorptie en reflectie van licht door goud-nanodeeltjes is namelijk heel anders dan van 
massief goud. Bovendien speelt de vorm van het deeltje (bolletje of staafje, hol of 
massief) een belangrijke rol bij de interactie met licht. 
Bepaalde goud-nanodeeltjes die staafvormig zijn en precies de juiste afmeting hebben 
blijken infrarood licht (golflengte groter dan 750 nm) heel sterk te absorberen en dan hun 
directe omgeving te verhitten.  
Als deze nanodeeltjes in of vlak bij kankercellen zitten zullen die cellen door de hitte 
worden ‘gekookt’, terwijl cellen verderop in het weefsel door de straling nauwelijks 
opwarmen. De kunst is natuurlijk om deze verhitting alleen bij kankercellen plaats te laten 
vinden. Zie ook url 23. 

 

Wat is eigenlijk nanotechnologie? 

De ultieme droom van miniaturiserende ingenieurs is: onderdelen maken door losse atomen 
of moleculen stuk voor stuk op de beoogde plaats vast te zetten om zodoende een beter 
begrip te krijgen van de natuurkundewetten op kleine schaal. Nanotechnologie heet het 
vakgebied dat dit mogelijk moet gaan maken. Het woord nano komt van het Griekse νανος 
(nanos), dat dwerg betekent. Het voorvoegsel nano- betekent 10-9 ofwel één miljardste 
(zie ook paragraaf 3.1). 

Valt de Lab on a chip wel onder de nanotechnologie? 

Het voorvoegsel nano- slaat op de afmetingen van de producten die met nanotechnologie 
gemaakt worden. Hoewel in een Lab on a chip gewerkt wordt met nanoliters of zelfs 
picoliters, valt de Lab on a chip strikt genomen niet in de categorie nanotechnologie. De 
kanaaltjes in een Lab on a chip hebben een diameter van minimaal 10 micrometer. Dat is 
dus vele malen groter dan de nano-afmetingen van de nanotubes in bijvoorbeeld 
zonnebrandcrème.  

En voor een Lab on a chip geldt dat de interne afmetingen in de chip in de buurt van het 
nano-gebied komen, maar de chip zelf is aanzienlijk groter. Daar kunnen nooit dezelfde 
bezwaren tegen bestaan als tegen de eerder genoemde nanostructuren. Alleen de volume 

Figuur 3.7 Goud 
nanodeeltjes geven kleur 

Links: Schaal uit Spanje, na 
1475. Aardewerk met 
tinglazuur en door 
nanodeeltjes gekleurde 
decoratie. Victoria and 
Albert Museum, Londen. 

Rechts: Goud nanodeeltjes 
in water, en hun relatieve 
formaat.  
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inhouden, die bestaan uit nanoliters. Maar die worden verkregen door lengtematen van 0,1 
mm. Zelfs een chip die ontworpen wordt voor metingen binnenin ons lichaam en die je 
inslikt alsof je een pil inslikt, is zo groot dat er geen gevaar bestaat voor de neveneffecten 
die nanovezels wel teweeg zouden kunnen brengen. 
 

 

Figuur 3.8  Atomaire lego   

In 1982 lukte het onderzoekers van IBM in om xenon 
atomen stuk voor stuk op een nikkel kristal te leggen.  

De totale lengte van dit logo is nog geen 3 nm. 

Uiteraard is dit geen foto maar het resultaat van 
metingen met een STM (Scanning Tunneling 
Microscoop), uitgevonden door Binning en Rohrer 
(Nobelprijs 1986) van IBM. 

Afspraak: Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk moet maken te werken met 
deeltjes in de orde van grootte van nanometers. Dit is een schaal van grootte die net 
boven die van atomen  (0,06 nm tot 0,3 nm) en eenvoudige moleculen ligt.  

Een criterium is dat een structuur minder dan 100 nanometer groot is, in ten minst één 
dimensie. 
Dit criterium betekent dat de meeste Lab on a chips niet onder de nanotechnologie vallen. 
Toch wordt het er vaak wel toe gerekend omdat onderzoekers en constructeurs van Lab on 
a chips ook gebruik maken van de cleanrooms en veel van de apparaten en technieken die 
de nanotechnologen nodig hebben. 

 

Figuur 3.9  Een Lab on a chip waarmee het 
lithiumgehalte in bloed te bepalen is. Dezelfde 
chip wordt ook voor andere toepassingen 
ingezet.  

Deze chip is maar 2,8 cm lang en 0,5 cm breed. 

 

3.3 Materiaal en productiemiddelen voor een Lab on a chip 

Als je zoekt op “Lab on a chip” afbeeldingen, dan zie je een grote variëteit in soorten 
chips. Verschillende fabrikanten realiseren hun eigen ontwerpen voor verschillende 
toepassingen. 

Een nieuwe chip ontwerpen is een complex en duur proces, waar veel onderzoek voor 
nodig is, net als bij de elektronische chips in een processor van een computer of mobiele 
telefoon. En ook het maken van een testversie van een Lab on a chip is een kostbare zaak. 
Het moet bijvoorbeeld in een omgeving gebeuren waar helemaal geen stofdeeltjes rond 
dwarrelen. 
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Figuur 3.10  Een 
cleanroom in het Mesa+ 
lab van de Universiteit 
Twente 

 

 

Het vervaardigen van chips moet geschieden onder zeer gunstige omstandigheden. Elk 
stofdeeltje kan de chip verknoeien. De productie geschiedt in een zogenaamde clean room 
(zie figuur 3.10). Deze ruimte staat onder een lichte overdruk zodat stof altijd naar buiten 
geblazen wordt en niet naar binnen kan. Bovendien wordt alle lucht die binnen is enkele 
keren per dag gefilterd tot slechts enkele stofdeeltjes per m3 over zijn. Processen die zeer 
gevoelig zijn voor stofdeeltjes worden in speciale laminar flow kasten uitgevoerd, waarin 
de lucht nogmaals gefilterd wordt. Personeel moet zich in speciale kleding hullen die geen 
stof afgeeft. Ook helpt de kleding tegen het verspreiden van huidschilfers van de 
medewerkers.  

In de cleanroom werken makers van Lab on a chip vaak met glas dat wordt bewerkt met 
etstechnieken en waar edelmetalen worden opgedampt. De technieken die ze gebruiken 
verschillen van die voor de productie van nanodevices (in het Nanolab) die nog een factor 
100 tot 1000 kleiner zijn. 

Als elke Lab on a chip zo gemaakt zou moeten worden, zou hij onbetaalbaar duur worden. 
Maar net als bij elektronische chips, kan het uiteindelijke product goedkoop zijn doordat 
het in grote aantallen tegelijk gemaakt kan worden. Op een grote schijf basismateriaal (de 
wafer) kunnen vele chips tegelijkertijd de nodige productiestappen doorlopen. Vervolgens 
hoeven de chips alleen nog maar van elkaar los gehaald te worden.  

Glas als grondstof heeft enorm veel voordelen: het wordt door maar weinig chemicaliën 
aangetast, het is zeer goedkoop en het is doorzichtig, zodat door een microscoop naar de 
vloeistofbeweging gekeken kan worden. Tijdens de ontwikkeling van een nieuwe chip 
wordt ook vaak PDMS gebruikt, een elastisch en transparant polymeer. 

Hergebruik van een chip is niet beslist nodig, omdat er maar weinig gebruikt materiaal is 
dat weggegooid wordt. Hergebruik zou betekenen dat een chip eerst heel goed 
schoongemaakt moet worden en of dat goed lukt, is maar de vraag. Door telkens een 
nieuw chipje te gebruiken voorkomt men het gevaar van besmetting of verontreiniging van 
het chemisch proces in de chip. 

De vloeistofreacties vinden plaats binnenin de chip. Het eigenlijke lab bestaat dan ook uit 
holtes en kanaaltjes in de chip. Het materiaal van de chip moet dus niet aangetast kunnen 
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worden door de vloeistoffen en bestand zijn tegen de reacties die er in plaatsvinden. Het 
materiaal moet bewerkt kunnen worden zodat er kanaaltjes in aangebracht kunnen worden 
met een doorsnede van enkele tientallen micrometers (1µm = 10-6m). 

Voor veel toepassingen blijkt een anorganisch polymeer polydimethylsiloxaan, bekend 
onder de afkorting PDMS, een van de meest geschikte dragermaterialen te zijn. Het heeft 
goede elastische eigenschappen, is niet giftig (heeft zelfs een E-nummer), wordt niet 
aangetast, is doorzichtig en doorlatend voor gassen. 

Naast PDMS is ook gewoon glas, (siliciumdioxide = SiO2  met zacht makers) zeer geschikt als 
niet flexibel dragermateriaal waarin microkanaaltjes kunnen worden aangebracht.  

 

Figuur 3.11  De structuur van 
PDMS met molecuulformule 
CH3[Si(CH3)2O]nSi(CH3)3  

    

 

3.4 Productietechnieken 

Het vervaardigen van een Lab on a chip gebeurt met technieken die ook gebruikt worden 
bij de productie van elektronische chips. De kanaaltjes worden in het basismateriaal 
aangebracht volgens een van te voren bedacht ontwerp. Dat ontwerp, genaamd masker, is 
een soort negatief dat vervolgens op het basismateriaal wordt gelegd. Het masker bestaat 
uit lichtdoorlatende en –dichte delen. Dit proces wordt lithografie genoemd. 

 

 

 

Figuur 3.12  Een patroon aanbrengen op het 
basismateriaal van een fluïdische chip 

Licht 
 
Masker (dat in werkelijkheid vlak boven het materiaal ligt) 
met delen die licht doorlaten 
Lichtgevoelig materiaal 
 
Basismateriaal 
 

  

 

Het lichtgevoelige materiaal verandert van eigenschap op 
de plek waar het licht is binnen gedrongen. Het kan nu 
chemisch worden verwijderd. 
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Het hele device wordt ondergedompeld in 
ontwikkelvloeistof. Zo wordt het lichtgevoelige 
materiaal verwijderd waar het belicht is.  

 
Hierdoor komt het basismateriaal bloot te liggen op 
plaatsen die in het masker uitgesneden waren.  

 

 

 

 

Nu ligt het basismateriaal vrij op de gewenste plekken 
en kan verder behandeld worden. 

 

Maar eerst brengt men een dun laagje lichtgevoelig materiaal aan op bijv. een 
glassubstraat, het te behandelen basismateriaal. Vervolgens belicht men dit lichtgevoelige 
materiaal door het masker. De belichte delen veranderen van eigenschap en kunnen later 
chemisch verwijderd worden. Het basismateriaal dat daardoor vrij komt te liggen kan nu 
op de gewenste plaatsen behandeld worden. 

Eén methode bestaat uit het etsen van het basismateriaal met HF (waterstoffluoride), dat 
zeer agressief is en glas kan uitbijten. Dit kan behoorlijk nauwkeurig geschieden. Het is 
geschikt voor het maken van fijne structuren zoals de kanalen.  

Een andere methode is het poederstralen. Daarbij wordt het vrij liggende basismateriaal 
met een straal perslucht met fijn poeder (nanodeeltjes) weg gestraald. Dit is weliswaar 
minder nauwkeurig, maar werkt snel en is geschikt voor grotere structuren zoals de 
toevoergaten. 

Het spreekt vanzelf dat de productie van een Lab on a chip in een heel schone en 
gecontroleerde ruimte (luchtvochtigheid, niet te droog) moet plaatsvinden (met 
uitzondering van het poederstalen, waarbij veel stof vrijkomt). Zie bijvoorbeeld figuur 
3.10. 

Figuur 3.13  Opbouw van een chip 

Een chip kan opgebouwd worden uit laagjes. In 
elk laagje is dan een aparte structuur aan te 
brengen. In het voorbeeld rechts is een vierkant 
kanaal geëtst in de onderste laag en zijn 
toevoergaten gemaakt in de bovenste laag. 

 
 

De laagjes kunnen vervolgens op elkaar geplakt worden. Dit heet bonding. 
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Onder andere gebruikt men bonding van glas op glas door middel van verhitting en 
eventueel druk; de glaslaagjes worden verwarmd tot ze week zijn geworden. Als de 
glaslaagjes zouden versmelten dan zou het tot verlies leiden van de net gevormde 
structuren. Een hoge druk kan ook de structuren vervormen. Of men past bonding toe op 
glas en silicium met behulp van een elektrische spanning en hoge temperatuur. Daarbij 
verplaatsen positieve ionen (ladingen) uit glas zich naar de siliciumlaag. Na afkoelen is het 
glas negatief geworden en blijft dat de positieve siliciumlaag aantrekken. 

Figuur 3.14  Chip van glas 

Hiernaast een chip geheel van glas. Er zijn twee 
invoeropeningen en één uitvoeropening. 

Kijk ook eens in de practicumkoffer! 

 

Zie ook de site van de fabrikant Micronit:  url 11. 
Kies dan technologies. 

 

 

Men gebruikt ook vaak flexibele kunststoffen, zoals het polymeer PDMS 
(polydimethylsiloxaan), op glas. 

In de bereidingsfase bestaat het polymeer uit twee componenten die gemengd worden. 
Het nog vloeibare polymeer kan dan in een mal gegoten worden waarin het uithardt. 
Daarna kan het uitgeharde maar nog wel flexibele materiaal uit de mal gehaald en op glas 
geplakt worden.  

Tenslotte moeten er nog elektrische contacten, zogenaamde elektrodes, in de chip 
aangebracht worden. Die elektrodes zijn nodig voor het aanleggen van de elektrische 
velden en natuurlijk ook voor de metingen van bijvoorbeeld geleidbaarheid. Elektrodes 
kunnen aangebracht worden door metaaldeeltjes op de juiste plaatsen te sproeien (ook 
wel sputteren genoemd). 

 

Figuur 3.15  Opstelling voor sputteren 
 
Andere toepassingen van de sputter-
techniek zijn: 
Een laagje aanbrengen op glas (zowel voor 
gewone ruiten als voor lenzen) 
Of:  een doorzichtige laag metaal 
aanbrengen op zonnecellen 
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Sputtertechniek 

Voor het aanbrengen van metalen elektrodes in en op een chip gebruikt men onder andere 
de sputtertechniek (to sputter = versproeien).  Daarbij worden losse atomen van het 
metaal elektrisch op de chip “geschoten”. 

De metaaldeeltjes moeten wel op de juiste plek op de chip komen. Met behulp van 
maskers kunnen de juiste delen van het chipoppervlak vrijgelaten worden waar de 
elektrodes moeten komen. 

De chip bevindt zich in een vacuüm ruimte samen met een plakje van het metaal waarvan 
materiaal op de chip moet komen. Er wordt een heel klein beetje argon gas in de ruimte 
gelaten en er wordt een hoge elektrische spanning aangelegd tussen het plaatje metaal (de 
kathode) en hulpelektrodes aan de zijkant.  

 

Figuur 3.16  Sputtertechniek 
 
Bij heel hoge spanning worden er argon 
atomen geïoniseerd bij de positieve elektrode 
en daarna richting kathode versneld door een 
elektrisch veld. Door onderlinge botsingen van 
de argon ionen treedt nog meer ionisatie op 
en kan er zelfs een plasma ontstaan (alle 
atomen zijn dan geïoniseerd). Vanuit dit 
plasma worden de positieve argon ionen naar 
het metaaloppervlak getrokken waar ze met 
grote snelheid tegenaan botsen en zo metaal 
atomen losmaken die alle kanten op vliegen.  

De metaal atomen die de onbeschermde delen van de chip treffen worden daar chemisch 
gebonden waardoor het metaal stevig op de chip verankerd komt te zitten. 

Voor het vrijmaken van de metaaldeeltjes is behoorlijk veel energie nodig. Vandaar dat de 
(argon)ionen flink versneld moeten worden. De versnelspanning ligt rond de 400 V.  

Deze techniek blijkt geen hoge belasting van het milieu met zich mee te brengen in 
tegenstelling tot andere technieken waarbij metaaldeeltjes vrijgemaakt kunnen worden. 
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4  Vier Lab on a chip’s nader bekeken  

 
4.1  Bepaling van lithium in menselijk bloed 

De hulpvraag van de psychiater uit § 1.1. heeft geleid tot de uitvinding van de lithium chip. 

De werking van deze chip wordt hier uitgelegd. Ook is er een korte videofilm beschikbaar 
(url 12).                                                                          

De lithiumchip zelf is een glasplaatje met een paar microkanaaltjes. Op het glas zijn 
aansluitingen aangebracht zodat de concentratie lithium in een druppel bloed kan worden 
bepaald. 

Figuur 4.1  De 
lithiumchip (eerste 
versie; links) 

Figuur 4.2  
Meetresultaten  
(rechts) 

Figuur 4.3 Verpakte 
chip in houder(onder) 

 

 

 
 
In figuur 4.1 is een lithiumchip met meetapparaat getekend. De druppel bloed wordt op de 
chip aangebracht en een minuscuul beetje gaat via de opening links (rode pijl) naar 
binnen. 

De chip (geel in de tekening links onder in figuur 4.1) past in de kunststof houder (blauw 
gekleurd). 
Een druppel bloed, bijvoorbeeld uit een vinger, wordt op de chip aangebracht en daarna 
wordt de houder in het meetkastje (ook blauw) geschoven. 

Let wel: het gele chipje links onder in figuur 4.1 is dezelfde als de vergroot afgebeelde 
groene chip boven in de tekening. 

In het meetkastje wordt het voorbijkomen van positieve ionen door het middelste 
kanaaltje gedetecteerd. Dit gebeurt door meting van de elektrische weerstand tussen de 
twee elektroden-aansluitingen (groene pijlen in figuur 4.1). Niet alleen Li+ ionen worden 
gedetecteerd maar ook andere ionen (Na+ en K+). In figuur 4.2 zie je een meting met een 
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testvloeistof (bovenste plaatje) en echt bloed (onderste plaatje). De oppervlaktes onder 
de pieken zijn een maat voor de concentraties van de ionen. Duidelijk blijkt dat er in echt 
bloed veel meer Na+ dan Li+ aanwezig is! 

Detecteren en meten in de lithiumchip 

   Figuur 4.4  Lithium-detectie  

 

1. De lithiumchip heeft vier kanaaltjes en 
vier reservoirs, gevuld met vloeistof.  
Op het rode reservoir wordt een druppeltje 
bloed aangebracht. 

 

2. Vervolgens wordt tussen het onderste en het 
bovenste reservoir een elektrische spanning 
aangelegd. Positieve ionen uit het bloed stromen 
naar de negatieve pool van het bovenste reservoir, 
en steken een stukje van het lange kanaal over. 

 

3. Een nieuw aangebracht elektrisch veld 
trekt de positieve ionen naar de negatieve 
pool van het lange kanaal, en zo worden de 
verschillende ionen, afhankelijk van hun 
bewegelijkheid, van elkaar gescheiden. 

4. Detectie vindt plaats doordat de elektrische 
weerstand tussen de beide elektrodetips 
(goudkleurig) verandert als in de tussenliggende 
vloeistof ionen voorbijkomen. Het meetkastje 
registreert deze verandering en ‘vertaalt’ dit in de 
concentratie ionen in het bloed. 

 

Figuur 4.5  Het meetkastje met 
lithiumchip en het meetresultaat 

 

De meest bewegelijke positieve ionen worden eerder 
gedetecteerd. Na+ beweegt sneller dan Li+. 

 

Bij een juiste afstelling geeft het meetkastje de concentratie lithium in de vloeistof aan.  
De chip en het bijbehorende meetsysteem zijn ook te gebruiken om (positieve) ionen in 

echt bloed 
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andere vloeistoffen te meten, zoals water, dranken, traanvocht of urine. Om de exacte 
concentratie van een bepaald soort ion (zoals K+ of Ca2+) vast te stellen moet de vloeistof 
in de chip en het protocol in het meetkastje daarop worden aangepast. 

 

4.2 Kwaliteit van sperma  

Een andere toepassing van een Lab on a chip is de bepaling van de vitaliteit van mannelijk 
sperma. Deze chip zal binnenkort verkrijgbaar zijn. In de zomer van 2011 is de 
commerciële haalbaarheid onderzocht. Bij kinderloze echtparen met een kinderwens is de 
eerste stap in het onderzoek naar de oorzaak van de kinderloosheid vaak het bepalen van 
de kwaliteit van het mannelijk zaad. Hiervoor is immers geen inwendig onderzoek nodig, 
zoals dat wel nodig is om de vruchtbaarheid van de vrouw te onderzoeken. 

Een groot voordeel van een bepaling met een Lab on a chip is dat het thuis in de eigen 
omgeving op een geschikt moment kan gebeuren. “De man hoeft dan niet meer met zijn 
zaad over straat”, zoals de ontwikkelaar van de chip dr. Loes Segerink het uitdrukt. Ook is 
het goedkoper doordat er geen medisch personeel nodig is om de bepaling uit te voeren. 

Zie ook het filmpje op de website: url 13 

Door de World Health Organisation (WHO) zijn drie criteria opgesteld om vast te stellen of 
zaad wel of niet een goede kwaliteit heeft: 
1) hoe groot het minimale aantal zaadcellen per ml dient te zijn,  
2) hoe beweeglijk de zaadcellen dienen te zijn en  
3) hoe groot het percentage misvormde zaadcellen maximaal mag zijn.  

De spermachip onderzoekt voorlopig alleen criterium 1. Een volgende generatie misschien 
ook 2. 

Figuur 4.6  WHO normen 

De afmetingen van een 
zaadcel zijn: kop 3-5 µm,  
staart 45 µm. 

 
 

In ziekenhuizen en vruchtbaarheidsklinieken worden deze waardes tot nu toe op een 
‘klassieke’ manier bepaald. Dat wil zeggen, een hoeveelheid sperma wordt onder de 
lichtmicroscoop bekeken en vervolgens worden door een laborant de waarden op het oog 
vastgesteld. De zo verkregen schattingen lopen echter per laborant nogal uiteen.  
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Een technische methode om de waarden vast te stellen zou afwijkingen door menselijke 
waarnemingsfouten kunnen uitsluiten. Dat de bepaling dan objectiever wordt is dan ook 
een tweede voordeel van het toekomstige gebruik van een sperma-chip! 

In figuur 4.7a is een prototype van een dergelijke sperma-chip te zien. In één chip 
bevinden zich drie verschillende labjes. Elke afzonderlijke unit, type A, B of C, heeft zijn 
eigen inlet, outlet en elektrische aansluitingen. 

 

 
 

 

Figuur 4.7a  De spermachip en het bijbehorende 
meetapparaat 
 
Boven: een druppeltje sperma wordt ingevoerd in 
de ene opening en komt er weer uit bij de andere 
opening. In het midden van het blauwe 
rechthoekje is een vernauwing in het kanaaltje. 
Daar maken de twee metalen elektrodes contact 
met de vloeistof. (Zie de detailopname in figuur 
4.7b.) Met behulp van externe elektronica 
(meetapparaat onder) wordt de geleidbaarheid 
van de vloeistof in de vernauwing gemeten. Een 
verandering in deze geleidbaarheid duidt op de 
passage van een zaadcel (of iets anders). 

 

In figuur 4.7b zien we een detailopname van de twee elektrodes met daaronder de 
vernauwing in het kanaaltje waar de zaadvloeistof doorheen gaat. Doordat een zaadcel 
veel slechter elektrisch geleidend is dan de zaadvloeistof, is de passage van een zaadcel zo 
te detecteren.  



 Technologie en Natuurwetenschap in de Lab on a chip  
 

NLTC-V229 versie 1.1  Lab on a chip  39 

 

Figuur 4.7b  Detailopname door de microscoop 
 
Voor de duidelijkheid is het een negatief 
weergave: licht is donker en donker is licht. Het 
kanaaltje (van boven naar beneden) is maar 38 
m breed en 18 m diep. 
De metalen elektrodes (wit in deze figuur) zijn 
verbonden met de veel bredere metaalsporen 
van figuur 4.7a en bevinden zich tussen de 
onderplaat en de bovenplaat waaruit de chip is 
samengesteld. De elektrodes maken dus wel 
contact met de vloeistof bovenin het kanaaltje 
maar niet met de buitenlucht (zie ook figuur 
4.8). Bij de rode pijl is een zaadcel te zien. 
Zie ook figuur 5.32. 

 

Omdat de elektronica bij deze chip gebruik maakt van hoogfrequente wisselstroom, wordt 
niet de elektrische weerstand maar de zogenaamde impedantie gemeten. De impedantie 
geeft dus aan hoe moeilijk de elektrische wisselstroom van de ene elektrode door de 
vloeistof naar de andere elektrode gaat. Zie figuur 4.8.  

Figuur 4.8  
Zaadcellen tellen 
in een 
spermachip 

Een geteld aantal 
cellen is nog 
geen 
concentratie. 
 

 

 
Truc: polystyreenbolletjes (diameter 6 m) geven duidelijk andere piekjes. Door ook een bekende 
concentratie van zulke bolletjes mee te laten stromen, is de concentratie wel te bepalen. 

 
Als nu de ruimte tussen de elektrodes niet meer geheel uit vloeistof bestaat, maar voor 
een belangrijk deel wordt opgevuld door een cel, waarvan de buitenkant bestaat uit een 
elektrisch isolerend lipide-membraan, neemt de impedantie toe. Passage van een zaadcel 
is zo te detecteren. 

Dit klinkt iets eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Zo blijkt dat er in de zaadvloeistof 
ook witte bloedlichaampjes aanwezig zijn. Ook deze geven bij het meten een verandering 
van de impedantie.  
Het zou mooi zijn als het meetsignaal tussen de verschillende cellen een onderscheid kan 
maken en dat daarna het ‘foute’ signaal weg gefilterd kan worden.  
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Het concept voor spermascheiding is overigens voor het eerst in 2003 door Takayama en 
collega's in Michigan gepubliceerd (Cho, Takayama Anal. Chem. 2003, 75, 1671-75). Deze 
onderzoekers hebben de techniek ook verder ontwikkeld samen met microfluidic embryo 
culturing op chip om in vitro fertilization microdevices te realiseren. Ze zijn er redelijk 
ver mee gekomen – het is misschien al gebruikt voor menselijke in vitro fertilisatie. 

 

4.3 Een nanopil 

Als je een verhoogd risico op darmkanker hebt is het goed om vanaf middelbare leeftijd 
preventief te testen op darmkanker. Dit kan in het ziekenhuis met een coloscopie. Met een 
coloscoop (een flexibele slang) bekijkt de dokter de binnenkant van de dikke darm. Dit is 
geen aangenaam onderzoek en daarnaast is de kanker ook pas laat in het groeiproces te 
zien. 

 

Figuur 4.9  Artist impression van de nanopil die 
DNA in de darm analyseert  
 

 

Een nanopil maakt het makkelijker om darmkanker op te sporen. Je slikt regelmatig een 
pil die vanzelf weer verdwijnt via de ontlasting. De pil zoekt naar bepaalde DNA 
fragmenten in de vloeistof in de darmen die alleen aanwezig zijn bij een (beginnende) 
tumor. Wanneer de pil DNA fragmenten detecteert die bij darmkanker horen, stuurt deze 
een soort SMS bericht naar je huisarts. Dit wordt gedetecteerd doordat deze DNA 
fragmenten zich hechten aan nanodraadjes. Die veranderen daardoor in geleidbaarheid 
wat wordt gemeten in de pil. Dan kan de behandeling daarna meteen starten. Zo zijn ook 
je overlevingskansen een stuk groter. Deze nanopil is op dit moment nog niet verkrijgbaar 
bij de apotheek, maar hier zou snel verandering in kunnen komen. 

Pil met elektronica 
Op de Universiteit Twente werken onderzoekers hard aan de ontwikkeling van de nanopil. 
Dat gaat niet zomaar, want daarvoor moeten ze een heel laboratorium in de pil verwerken. 
“Deze pil bestaat uit een chip met allemaal klepjes, pompjes en andere apparatuur”, zegt 
Wouter Sparreboom. Hij heeft elektrotechniek gestudeerd en werkt nu met andere 
onderzoekers aan deze pil.  

En hoe werkt dat dan? 
Wouter: “Je slikt de pil in en hij volgt het spijsverteringstelsel, vervolgens moet de pil zelf 
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bepalen wanneer hij in de dikke darm zit. Eenmaal in de dikke darm doet de pil 
vloeistoftests en het resultaat van deze tests zendt hij naar je mobiel. Daarna poep je de 
pil weer uit”. Het klinkt simpel. Toch kost het ontwikkelen van de pil erg veel tijd, want 
het werken op nanoschaal levert veel problemen op. De pil is dus nog lang niet af. 

Nanotechnologie 
Alle onderdelen van de pil zijn erg klein, omdat de pil maar 2,2 centimeter lang en 1 
centimeter dik is.  
De sensoren die de ziekteverwekkende DNA-moleculen moeten herkennen bestaan uit 
nanodraadjes. Wouter legt uit: “Nanodraadjes zijn halfgeleiders met een diameter van 
enkele tientallen nanometer”.  
De elektrische weerstand van deze draadjes verandert als er elektrische lading op komt. 
DNA-moleculen zijn van zichzelf geladen en als ze aan een nanodraadje hechten, 
verandert daardoor dus de weerstand van dat draadje en die verandering is te meten. Het 
blijkt mogelijk de nanodraadjes zo te maken dat alleen de ziekteverwekkende DNA-
moleculen aan het draadje hechten.  

Bron:  Interview met Wouter Sparreboom 

 

Figuur 4.10  De slierten kanker-DNA die 
aan de nanodraadjes blijven vastzitten 

 

4.4 Veterinaire Lab on a chip 

De firma Blue4Green brengt een Lab on a chip op de markt die het mogelijk maakt om snel 
te diagnosticeren bij vermoeden van melkziekte.  

Deze “aandoening” is geen infectie of andere bedreiging van buitenaf, maar heeft te 
maken met de calcium balans in het koeienlichaam. Calcium is altijd nodig in de spieren, 
zonder calcium geen spierwerking. En zonder spierwerking geen ademhaling en geen 
hartslag. Calcium is ook nodig voor de productie van melk en helemaal voor biest (de 
eerste melk na een geboorte). Als de productie van melk in de uier begint wordt daar 
mogelijk veel meer calcium voor gebruikt dan er in de darm opgenomen wordt. Het 
benodigde calcium komt dan uit de botten. Als die toevoer niet voldoende is wordt er 
calcium onttrokken aan de spieren van de koe en dat kan gevaarlijk zijn. Spieren kunnen 
niet meer samentrekken als er te weinig calcium beschikbaar is. 

In de praktijk gaat het niet alleen om het calciumgehalte in het koeienbloed. Ook 
magnesium speelt een rol. Daarom werd tot voor kort een beetje bloed van de koe 
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opgestuurd naar het lab om de gehaltes calcium en magnesium te bepalen. Het is te duur 
om van alle koeien regelmatig metingen te laten doen. 

Met de veterinaire Lab on a chip van de firma Blue4Green is die omweg naar het 
laboratorium niet meer nodig. Het is een wegwerpchip waarmee dierenartsen in de stal, 
wei of de praktijk binnen 2 minuten met elektrolytenanalyse de calcium- en 
magnesiumwaarden in het bloed van dieren kunnen meten. Zo kunnen de arts en 
veehouder sneller en doeltreffender ingrijpen en kostbare tijd besparen. 

De dierenarts analyseert het bloed direct door een druppel op een cartridge in de 
Blue4Green Labbook te plaatsen. De resultaten worden digitaal opgeslagen en verwerkt in 
heldere grafieken en overzichten zodat de gebruiker ze snel kan terugvinden en online kan 
delen met andere partijen met behulp van Blue4Green’s veterinair management systeem 
Bluefrog. 

 

Figuur 4.11  Veterinaire Lab on a chip 

De werking is bijna hetzelfde als die in de Lithium 
Chip (zie paragraaf 4.1).  

Het enige verschil is dat nu de Calciumionen en de 
Magnesiumionen worden gemeten in plaats van de 
Lithiumionen. 

Figuur 4.12  Met het lab de stal in 

 

  

Figuur 4.13  Labbook van Blue4Green 

In dit laboratorium in zakformaat zit niet alleen de 
benodigde elektronica voor de Chip, maar het is 
tegelijkertijd een complete pc met internet 
verbinding.  
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5 Technologie en Natuurwetenschap in de  
Lab on a chip    

 
5.1 Cohesie, adhesie en capillaire werking 

Oppervlaktekrachten spelen een grote rol in een Lab on a chip doordat de verhouding 
oppervlakte / volume (A/V) heel erg groot is, in vergelijking met de processen en reacties 
in bekers, kolven en slangen. 

 

 

Figuur 5.1  Cohesiekrachten in een 
waterdruppel 

Watermoleculen trekken elkaar aan, maar 
alleen als ze vlak bij elkaar zijn. De 
aantrekking bestaat daardoor alleen tussen 
directe buren. 

In de figuur zijn natuurlijk veel en veel te 
weinig moleculen getekend, maar wel is 
duidelijk te zien dat de randmoleculen een 
beetje naar binnen getrokken worden. Men 
noemt dit cohesie(samenklitten). 

Het water oppervlak vertoont hierdoor 
zogenaamde oppervlaktespanning: de 
buitenste laag vormt een soort vliesje dat 
de druppel in een bolvorm probeert te 
trekken. 

Het water in een druppel blijft dus bij 
elkaar door cohesie.  

 

 

 

Figuur 5.2  Cohesie van twee watermoleculen 

Een watermolecuul bestaat uit één zuurstofatoom 
(rode bolletje) en twee waterstofatomen (grijze 
bolletjes). Omdat atomen geen harde bolletjes zijn 
maar bestaan uit een atoomkern met elektronen-
wolken (groen) er omheen, zijn ook moleculen geen 
harde bolletjes. De buitenkant van elk 
watermolecuul is hier dan ook vaag getekend.  

De cohesie tussen twee watermoleculen (rode 
pijltjes in figuur 5.1) is eigenlijk een elektrische 
aantrekking tussen het zuurstof atoom van het ene 
molecuul en de waterstofatomen van het andere 
molecuul. De gemiddelde afstand tussen de 
zuurstofatomen is ongeveer 0,2 nm. 
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Als het gaat om aantrekking tussen moleculen van twee verschillende stoffen, spreekt men 
van adhesie. Een waterdruppel blijft tijdens de val bijeen door cohesie maar blijft aan de 
kraan hangen door adhesie.  

 

Figuur 5.3  Adhesiekrachten 

De aantrekkende krachten tussen de moleculen 
van het glas (grijs) en de watermoleculen (blauw) 
worden adhesie-krachten genoemd.  

In de tekening hiernaast zijn deze adhesiekrachten 
met groene pijlen weergegeven.  

De cohesie-krachten tussen de watermoleculen  
onderling zijn, net als in figuur 5.1, met rode 
pijlen weergegeven. 

Als de adhesie sterker is dan de cohesie wordt het 
water tegen de wand getrokken en spreidt zich 
daardoor uit op die wand. 

In deze tekening is de zwaartekracht weggelaten 
omdat die veel en veel kleiner is dan de 
onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen. 
Op dezelfde schaal zou je de zwaartekrachtpijltjes 
niet zien. 

Maar in een hele druppel zitten zoveel moleculen 
dat hun gezamenlijke gewicht wel degelijk 
meetelt. 

 
Een waterdruppel op een horizontale glasplaat zakt dus uit door de adhesie (adhesie > 
cohesie). Maak je het glasoppervlak wat vettig (door was of olie) dan zakt de waterdruppel 
niet meer uit. Het vettige laagje tussen water en glas vermindert de adhesie zo zeer dat 
de cohesie de waterdruppel in een ronde vorm trekt (cohesie > adhesie). 
 

 

Figuur 5.4 Capillaire werking 

In een nauwe glazen buis (capillair) is er zo veel adhesie tussen de 
vloeistof en de wand ten opzichte van de interne cohesie in de vloeistof, 
dat de vloeistof in de buis getrokken wordt. Dit is ook weer een effect van 
de verhouding tussen oppervlakte en volume van de vloeistofkolom in de 
buis.  

Men noemt dit de capillaire werking van de nauwe buis. 

Als de buis verticaal staat, wordt de vloeistof zo omhoog getrokken.  
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Figuur 5.5  Capillaire werking 

Glühwein in communicerende verticale glazen 
buisjes laat mooi de capillaire werking zien. 

Met een liniaal en een loep zijn de diameter 
van de buisjes en de hoogte van de 
vloeistofoppervlaktes gemeten: 

Diameter (mm) Hoogteverschil (mm) 

21 0 

3,5 3,5 

2.6 4.5 

1.5 9.0 

0.8 22 
 

  

Bovenaanzicht van de buisjes. De diameters zijn 
met een liniaal en een loep opgemeten.  

Horizontaal zijaanzicht met cm-verdeling er 
achter om de hoogteverschillen op te meten. 

 
In een chip is het kanaal heel nauw. Er past maar een geringe hoeveelheid vloeistof in. Er 
zal dus sprake zijn van capillaire werking: de vloeistof kan het kanaal in worden getrokken. 
Zo kan een druppeltje bloed zelfs geheel spontaan in een chip getrokken worden dank zij 
de capillaire werking. 
 

 

Figuur 5.6  Capillaire werking andersom 

Als de buis niet van glas is maar van een waterafstotende stof, treedt het 
omgekeerde effect op: druppelvorming wordt bevorderd en als de buis  
verticaal staat, wordt de vloeistof in de buis een beetje naar beneden  
geduwd.  
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Druppelvorming 

Van het feit dat de cohesie tussen watermoleculen onderling groter is dan de adhesie 
tussen watermoleculen en moleculen olie, wordt gebruikt in een zogenaamd 
druppelplatform. Dat is een chip waarin experimenten gedaan kunnen worden met en in 
heel kleine hoeveelheden vloeistof.  

Om bijvoorbeeld heel kleine hoeveelheden van een waterige oplossing te kunnen bekijken, 
worden waterdruppeltjes gemaakt door water in olie te brengen. Er wordt dan een heel 
dun straaltje water in olie gespoten. (zie ook het experiment van paragraaf 7.4) 

 

Piepkleine reageerbuis 

Druppels met een volume van enkele nanoliters kun je zien als micro-reageerbuizen. 
Wanneer waterdruppels in olie opgesloten zijn, zullen de stoffen in de waterdruppel niet 
kunnen ontsnappen. Veel onderzoekers werken aan manieren om losse cellen in druppels 
te verpakken. Iedere cel komt bij wijze van spreken in een eigen micro-reageerbuisje.  

De druppels kunnen op een chip gecontroleerd worden om te bepalen of er wel een cel in 
zit. Als een zijkanaal gemaakt wordt waar de druppels met de juiste cellen heen geduwd 
worden (onderdruk of overdruk) kun je daar de cellen verzamelen.   

Het wordt interessant wanneer twee druppels kunnen versmelten. Een druppel met een te 
onderzoeken stof (bijvoorbeeld een medicijn of gifstof) en een druppel met een cel kunnen 
samengevoegd worden door een kort elektrisch stroompje. Je kunt nu in de druppel 
bepalen hoe de cel reageert op deze stof. Iedere druppel kan een andere concentratie van 
de stof bevatten, zodat je daarmee het effect van de dosis kunt uitzoeken. 

Monoklonale antistoffen 

Bij de productie van antistoffen gebruikt men snel delende afweercellen (een B-cel 
lymfoma) om die te versmelten (fuseren) met een gewone B-cel die één bepaalde antistof 
kan maken. Een antistof kan hechten aan een antigeen (een herkenningsgebied op een 

 

Figuur 5.7a Druppel-
platform 
 
Een druppel-platform is 
een (gedeelte van) een 
chip waar druppeltjes 
gebruikt worden in 
plaats van 
regeerbuisjes  
om reacties te 
bestuderen.  
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bacterie, virus of lichaamscel). Er ontstaat dan een cel (hybridoma) die snel kan delen en 
één type antistof produceert. Uit één hybridomacel ontstaat zo een kloon van cellen die 
allemaal exact dezelfde (monoklonale) antistof produceren. Hiermee kunnen vaccins 
(passieve vaccinatie, bijvoorbeeld tegen tetanus) of diagnostica (bepalen van 
bloedgroepen en dergelijke) worden gemaakt.  

 

 

Figuur 5.7b  Versmelten van twee cellen in 
een druppel door een elektrische puls 

 

 
Lab on a chip biedt mogelijkheden om, via druppelvorming, dit proces te verbeteren. De B-
lymfocyten én de B-lymfoma cellen worden eerst (apart) verpakt in druppels. Na sorteren 
van druppels met cellen wordt elke keer een druppel met een B-lymfocyt versmolten met 
een druppel met B-lymfoma. Na het afzuigen van vloeistof en een stroomstootje 
versmelten beide cellen (figuur 5.7b). Als de fusie geslaagd is zal de hybridoma-cel 
antistoffen gaan produceren, die in de druppel terecht komen. Door wat antigeen en een 
kleurstof aan de druppel toe te voegen is te controleren of de cel antistof maakt, en of dit 
de gewenste antistof is. Een goed werkende cel kan vervolgens uit de Lab on a chip in een 
kweekbakje gebracht worden en daar verder opgroeien. Voor een dergelijke Lab on a chip 
is een goed werkend systeem om druppels te maken, sorteren en fuseren noodzakelijk.   

Nanotechnologisch intermezzo over adhesie. 

Als een voorwerp in een vloeistof valt, ondervindt dat voorwerp opeens veel weerstand en 
spat er vloeistof op. Lang is gedacht dat een voorwerp soepeler in de vloeistof valt als er 
weinig adhesie is tussen het voorwerp en het water. Het water zou dan immers minder aan 
het voorwerp plakken en er makkelijker langs stromen.  
Maar onlangs hebben nanotechnologen een paar kogels voorzien van twee verschillende 
laagjes: een waterafstotende laag en een wateraantrekkende laag. (Het aanbrengen van 
zulke superdunne laagjes wordt gedaan in apparaten zoals in figuur 3.15.)  

Vervolgens lieten ze die kogels in het water vallen en filmden de plonzen van opzij met 
een supersnelle camera. Het resultaat: 

 

Figuur 5.8  Dubbele plons 

De linker kogel heeft een wateraantrekkende 
laag en de rechter een waterafstotende. 

De rechter kogel laat veel meer water 
opspatten dan de linker, die slechts een dun 
fonteintje veroorzaakt. 
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Figuur 5.9  Net na de dubbele plons  
 
De kogel met de adhesieve laag (de linker) valt 
door het water en laat geen spoor na. 
De kogel met de waterafstotende laag (rechts) 
trekt een diepe put in het water, waardoor veel 
water omhoog en boven het oppervlak uit spuit. 
De rechter plons maakt ook veel meer herrie dan 
de linker. Een geluidsopname van de dubbele plons 
is onderin de foto weergegeven 

 

 

In de volgende detailopnames kun je goed zien waardoor het verschil wordt veroorzaakt. 

Figuur 5.10  Waterafstotend 

Het water wordt als het ware 
weggeduwd van de kogel en 
geeft daardoor zo’n grote open 
fontein. 

Figuur 5.11  Waterminnend 

Het water “loopt” bliksemsnel 
over en om de kogel en geeft 
zo een dun centraal fonteintje. 

 

 
5.2 Stromingen 

Voor een vloeistofstroom gelden wetmatigheden zoals de Continuïteitsvergelijking, de wet 
van Stokes en de wet van Bernouilli. Deze wetten worden hier niet in detail besproken en 
je hoeft ze niet te kennen. Wel wordt hier beschreven wat voor het begrip van de werking 
van een Lab on a chip nuttig kan zijn. 

De continuiteitsvergelijking 

Figuur 5.12  Continuïteit  

Omdat er geen vloeistof ontstaat of verloren 
gaat, is het debiet (= het volume dat per 
seconde door de buis gaat) overal even groot. 

Dat betekent dat constant A v  

Hierin is A de doorsnede van de buis ter plekke 
en v de gemiddelde snelheid van de vloeistof 
door die doorsnede. 

 

 

 

Gemiddeld, want bij laminaire stroming in een buis is de stroomsnelheid aan de wand gelijk  
aan nul, ongeacht de diameter (zie 5.14b). 

LET OP:  doorsnede = oppervlakte en diameter = middellijn  

Bij deze stroming van links naar rechts door de buis geldt  dus dat A1 .v1 =  A2 .v2 
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In een rivier of beek is de continuïteitsvergelijking goed te zien bij een vernauwing: de 
snelheid van het stromende water is daar groter dan in een breed deel van de rivier. 

Figuur 5.13  Stroomversnelling in de Surinamerivier 

Door de grote stenen wordt het water van de rivier 
gedeeltelijk tegengehouden. Daardoor staat het water 
voor de obstakels iets hoger dan er na en versnelt het 
water door de vernauwing naar beneden. Na de 
vernauwing verbreedt de stroming zich weer waardoor 
de snelheid afneemt. In de doorgang is de 
stroomsnelheid dus groter dan er voor en er na.  

 

Turbulent of laminair 

In een rivier, zoals in figuur 5.13 stroomt het water niet overal netjes in dezelfde richting. 
Er treden ook draaiingen op, wervels of turbulenties genaamd. Bijna alle stromingen waar 
wij normaal mee te maken hebben zijn turbulent. Alleen bij stroperige vloeistoffen zoals 
stroop of honing treden geen wervels op. Turbulentie is afwezig als de snelheid van de 
stroming heel klein is of als de breedte en diepte van de stroming heel klein zijn. Een 
stroming zonder turbulenties heet laminair, de richting is overal dezelfde. 

 

 
 

     Figuur 5.14a  Turbulente stroming  Figuur 5.14b  Laminaire stroming 

In een buis ondervindt de vloeistofstroom wrijving van de wanden van de buis. Daardoor is 
de stroomsnelheid langs de wand kleiner dan in het midden van de buis. 

 

 

Figuur 5.15  Stroomsnelheid in een pijp 

Bij de wanden is de snelheid kleiner dan midden in de 
buis. In de tekening is dat voorgesteld door de 
snelheidsvectoren korter of langer te tekenen. 

In een heel dun kanaaltje is het profiel recht, met een 
kleine bolling, afhankelijk van de adhesie tussen 
vloeistof en wand. 

Vlak bij de wand is er geen turbulentie, doordat de vloeistof natuurlijk niet door de wand 
heen kan wervelen. In een heel nauwe buis is de stroming daardoor altijd laminair. De 
viscose krachten (stroperigheid) overheersen een microkanaal, waardoor laminaire 
stroming ontstaat. Traagheid (niet meekomen met de stroming) overheerst in een wijd 
kanaal.  
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Een laminaire stroming ondervindt minder weerstand van de buis waarin hij stroomt. Maar 
in een laminaire stroming vindt geen menging plaats, die je bij een reactieproces juist wil 
hebben. Het is dus kiezen of delen, afhankelijk van de toepassing van de chip. 

Een manier om te voorspellen of er in een stroombuis turbulentie zal optreden, is door 
gebruik te maken van het Getal van Reynolds.  

Hoewel de formule eigenlijk bedoeld is voor 
een lange rechte buis met een cirkelvormige 
doorsnede, kunnen we er toch wel gebruik 
van maken om te beredeneren wat voor 
soort stroming er waarschijnlijk in een 
rechthoekig kanaal van een chip zal 
optreden. Hierbij kan, zie ook §3.1, de 
dichtheid worden opgevat als de massa 
component, en de viscositeit als de 
oppervlakte component. 

Figuur 5.16 Getal van 
Reynolds 

Door bijvoorbeeld de straal: r, erg te verkleinen zal de invloed van de oppervlakte 
component: η, sterk toenemen. Analoog aan een vlieg die op het plafond kan lopen krijgen 
we nu een laminaire stroming i.p.v. een turbulente. 

Een kleine waarde voor dit getal geeft aan dat de stroming laminair zal zijn en een grote 
waarde geeft aan dat er turbulentie zal optreden. Meestal wordt aangenomen dat minder 
dan 2000 klein is en meer dan 3000 groot.  

Het Reynolds getal laat de verhouding tussen traagheid (inertia) en viscositeit zien, die 
samen bepalen of stroming laminair of turbulent is. In microkanaaltjes heersen visceuse 
krachten en is dit getal klein, terwijl in grote kanalen traagheid bepalend is en stromen 
turbulent zijn.  

 
 

Figuur 5.17  Osborne Reynolds  

Om te onderzoeken wanneer een 
laminaire stroming in een buis turbule
wordt, bouwde Osborne deze opstellin
Hij liet water uit de bak via een trecht
van links naar rechts door een buis 
stromen, aangezogen door het eind va
de buis dat naar beneden is gebogen.  
In het midden van de buis wordt links 
gekleurd water uit de kolf toegevoegd
door een nauwe opening. 

Drie jaar lang experimenteerde en ma
hij en in 1883 verschenen zijn resultat
in The Philosophical Transactions of th
Royal Society.  

In 53 pagina’s beschreef Reynolds al zi
experimenten die tot het beroemde ge
van Reynolds geleid hadden.  

(Maar Reynolds noemde dat getal 
uiteraard zelf niet zo, dat is later geda
om hem te eren.) 
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Figuur 5.18a  Laminaire stroming volgens Reynolds       Figuur 5.18b  Turbulente stroming volgens   

      Reynolds 

Als er een reactie moet plaatsvinden tussen twee vloeistoffen, moet er veel menging zijn 
en de stroming dus liefst turbulent. Maar in een Lab on a chip is dat nog niet zo makkelijk. 

 

 

Figuur 5.19  Mengen in een chip 

De firma Micronit maakt ook chips die 
bedoeld zijn om er vloeistoffen in te 
mengen (in het practicum van paragraaf 
7.3.2 ga je daar mee aan de slag).  
Deze foto laat zien dat domweg 3 
vloeistoffen in één kanaaltje persen niet 
goed werkt. 

 
Behalve door aanpassing van de doorsnede van het kanaal of de stroomsnelheid, kan 
turbulente menging ook nog anders bevorderd worden. 

 

Figuur 5.20  Turbulentie opwekken 

In de bovenste buis treedt nauwelijks 
menging op van de blauwe en witte 
vloeistof. 

Door roosters en andere obstakels in te 
bouwen wordt turbulentie opgewekt en 
is er veel menging.  

 
Al is het mengen van een vloeistof in dunne kanalen niet makkelijk, stoffen kunnen zich 
wel met elkaar vermengen. Dit gebeurt door diffusie. Deeltjes die zich vrij kunnen 
bewegen (in gas of vloeistof) verplaatsen zich willekeurig door de ruimte en zullen na 
verloop van tijd van een plaats met veel deeltjes (hoge concentratie) naar een plaats met 
weinig deeltjes (lage concentratie) verplaatst zijn. Diffusie is afhankelijk van een groot 
aantal factoren, waaronder temperatuur, grootte van de moleculen en eigenschappen van 

het medium waar diffusie in plaatsvindt (wet van Fick, 
x

C
DJ



 , waarbij J=verplaatste 

deeltjes, D: diffusieconstante (waarin temperatuur en eigenschappen van de stof en het 
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medium zitten), C: concentratieverschil, X: diffusieafstand). Deeltjes die in parallelle 
laminaire stromen zitten zullen zich door diffusie in de andere stroom verplaatsen. Dit 
geeft interessante mogelijkheden om reacties uit te voeren, zonder dat de betreffende 
vloeistoffen gemengd worden. Met de H-reactor is het mogelijk om hiermee te 
experimenteren. Zie verder hoofdstuk 7.3.1. 

 

5.3 Druk, snelheid en debiet in een stroming 

Het begrip vloeistofdruk 

Als je een voorwerp voortduwt of er aan trekt, oefen je er een kracht op uit. En een kracht 
kun je meten met bijvoorbeeld een veerbalans. Maar als je een vloeistof wilt laten 
stromen, kun je er moeilijk aan trekken of er met een veerbalans tegen duwen. Het begrip 
kracht is niet handig bij een vloeistof.  

Bij vloeistoffen gebruiken we daarom het begrip druk (met symbool p). Onder druk 
verstaan we de kracht die de vloeistof ter plekke uitoefent op een voorwerp met een 
oppervlak van 1 m2. En voor elk ander oppervlak dan 1 m2, gaat het om de kracht gedeeld 
door de grootte van dat oppervlak:  


F

p
A

,  waarin p de druk is (met de eenheid Pascal), F de kracht (met eenheid Newton) en 

A het oppervlak in m2. 

 

Figuur 5.21  Hydrostatische vloeistofdruk 

Een kolom vloeistof met hoogte h en bodemoppervlak A weegt 
A h g    , waarin   de dichtheid van de vloeistof is ( 1000 
kg/m3 voor water) en g de valversnelling op aarde (9,8 m/s2 ). 
Dat gewicht drukt op de oppervlakte A, waardoor de druk op 
diepte h dus wordt:   p g h  

Deze druk is niet alleen naar beneden gericht, maar werkt op 
diepte h van alle kanten op een voorwerp, zie figuur 5.22. 

 

Figuur 5.22  Alzijdige vloeistofdruk 

Door het gewicht van al het water er boven wordt het 
water op diepte h een heel klein beetje in elkaar gedrukt, 
tot de veerkracht in het water evenwicht maakt met de 
omgevingsdruk. 
Elk voorwerp in de vloeistof ondervindt zo dezelfde druk 
van alle kanten: p g h     

 

 

Oppervlak A 
Hoogte h 
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Stroming door een buis 

Een vloeistof stroomt niet vanzelf door een buis, daar is een drukverschil voor nodig. 
(Alleen als de buis superdun is kan de vloeistof er langzaam doorheen kruipen door de 
capillaire werking). Hoe groter het drukverschil des te groter is de stroomsnelheid. Maar 
bij stroming door een dunne buis is het begrip stroomsnelheid niet erg handig. We spreken 
liever over het debiet, dat is het volume dat per seconde door de buis stroomt. 
 

 

Figuur 5.23  Stroming door een buis  

Met een stopwatch wordt gemeten hoe lang het 
duurt voordat de pindakaaspot vol is:  t .  
Door overschenken in een maatbeker (of wegen 
van de pot met inhoud) wordt het volume V
bepaald: het debiet Q  is dan /V t . 
De diameter van de buis d wordt met een micro-
meter gemeten: en de doorsnede A is dan: 

2

2
   

 
d

A     

 

Figuur 5.24  Constant drukverschil  

Een manier om het drukverschil aan 
begin en eind van de buis constant te 
houden, is op de foto rechts te zien: de 
ronde pot wordt voortdurend 
bijgeschonken waarbij hij overloopt. 
Door de hevel(slang) blijft de hoogte 
van het water h  in de rechthoekige pot 
constant hetzelfde en dus ook de druk 
onderin die pot. Door de ronde pot 
hoger of lager te plaatsen kan de druk 
aan het begin van de horizontale buis 
ingesteld worden. Voor die druk p geldt 

immers:   p g h  (zie figuur 5.21) 

 

 

 
Uit proeven zoals in figuur 5.23 en 5.24 met verschillende waterhoogtes, is gebleken dat 
voor de doorstroom in de buis geldt dat het debiet Q recht evenredig is met het 
hoogteverschil h .  

In de buis ondervindt de stroming weerstand van de buis: hoe langer de buis, hoe meer 
weerstand en hoe dunner de buis, hoe groter de weerstand is. Hoe deze relaties zijn, is uit 
te vinden met de opstelling van figuur 5.23 en 5.24 waarbij je veel buizen gebruikt met 
verschillende lengtes en diktes.  

Bovendien is ook nog de “stroperigheid” van de vloeistof van invloed op de doorstroming. 
Deze stroperigheid wordt weergegeven door de grootheid viscositeit met het symbool   
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Al met al blijkt voor laminaire stroming door een buis te gelden:     
4

8

pr
Q

l




 


 
, waarin: 

Q
 

= het debiet = het volume dat per seconde door de buis stroomt, 
r  = de straal van ronde buis, 
p  = het drukverschil tussen het begin en het eind van de buis, 

  = de viscositeit van de vloeistof (te vinden in BINAS, bijvoorbeeld) en  

l = de lengte van de buis. 

 

De formule  
pr

Q
4

8

 


 



 is hetzelfde als de formule:  

p
Q

r 4
8




  
  




 en dan zie je dat 

laminaire vloeistofstroming veel lijkt op elektrische stroom: De wet van Ohm 
U

I
R

  

(stroomsterkte I = spanning U gedeeld door de weerstand R) voor een elektrische 
stroomdraad, wordt dan: 

hydr

p

R
Q

      (het debiet Q = drukverschil p  gedeeld door de hydrologische weerstand 

Rhydr) 

waarin voor de hydrologische weerstand geldt: hydrR
r4

8  






 

Stroming door een kanaaltje van een Lab on a chip 

Wie in het ziekenhuis aan het infuus ligt, heeft naast zijn bed een standaard met een fles 
infuus-vloeistof die 1 m boven het bed hangt. Via een slang en een klein buisje wordt de 
vloeistof druppelsgewijs het lichaam in gevoerd. De hydrostatische druk is hier de “pomp”. 
1 m hoogteverschil is kennelijk genoeg om de juiste hoeveelheid vloeistof per minuut naar 
binnen te duwen.  

Is zo’n opstelling ook geschikt als pomp voor een Lab on a chip?  Neem een kanaaltje van 2 
cm lang met een diameter van 10 m. We willen daar 1L water per seconde doorheen 
laten stromen. Hoe hoog moeten we dan de infuusfles hangen? 

 
Figuur 5.25  Aan het infuus? 
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5.4 Elektriciteit en elektronica in een Lab on a chip 

Op pagina 35 en 36 is de werking van de lithiumchip kort beschreven. Je hebt gezien dat er 
elektriciteit en elektronica voor nodig is om iets te kunnen meten. Datzelfde geldt voor de 
meeste Lab on a chips. In deze paragraaf en de volgende gaan we daar dieper op in. Eerst 
enige voorkennis uit de natuurkunde.  

Als je een lampje op een batterij wilt laten branden, moet er een gesloten kring zijn via 
snoeren met een metalen kern. In de stroomkring bewegen elektronen van de minpool van 
de batterij door de metalen draden en het lampje terug naar (de pluspool) van de batterij. 
De batterij pompt als het ware de elektronen rond en geeft ze energie mee die ze afstaan 
in het lampje. Snoeren hebben een metalen kern omdat metalen elektrische geleiders zijn: 
alle atomen in het metaal hebben één elektron losgelaten dat vrijelijk door het metaal kan 
bewegen.  

Zuivere vloeistoffen laten geen elektrische stroom door, het zijn isolatoren (behalve dan 
vloeibare metalen en vloeibare zouten die wel geleiden). Puur water is dus ook een 
isolator. Als je heel precies kijkt heeft puur water nog altijd een klein aantal H+ en OH- 
ionen die de geleidbaarheid bepalen. Maar als een zout in water is opgelost dan komen er 
losse elektrisch positief geladen ionen en losse elektrisch negatief geladen ionen in het 
water. Met een opgelost zout er in, is water daardoor wel elektrisch geleidend: Het zijn de 
ionen van het opgeloste zout die door het water kunnen bewegen en daarmee de 
elektrische stroom vormen. 

Figuur 5.26  Elektrische stroom in een 
oplossing 

In een bekerglas met een waterige oplossing 
hangen twee metalen staven, de zogenaamde 
elektroden. 
De elektroden zijn met snoeren verbonden met 
een batterij (of een andere stroombron). De 
elektrode die verbonden is met de pluspool van 
de batterij heet de anode en de elektrode die 
verbonden is met de minpool heet kathode.  

Als de spanning van de batterij voldoende hoog 
is, treedt er een reactie op aan het oppervlak 
van de elektrode. 

 

In een vloeistof waar elektrische stroom door gaat, beweegt daadwerkelijk materie. Bij 
sommige oplossingen kun je ook echt iets zien stromen. Toen, meer dan 100 jaar geleden, 
de elektronen nog niet ontdekt waren, had men al wel kationen zien stromen in een 
opstelling zoals in figuur 5.26.  
Daarom zeggen we nu nog steeds dat elektrische stroom van de pluspool van de batterij 
naar de minpool gaat, terwijl je weet dat een batterij eigenlijk elektronen bij de minpool 
wegduwt en bij de pluspool aanzuigt.  
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Over ionen en bewegen in de lithiumchip 

 

 

Figuur 5.27  Elektroforese 

In hoofdstuk 4 is de Lithiumchip besproken, die werkt 
met elektroforese. In het onderste (rode) reservoir wordt 
een druppeltje bloed aangebracht. Daarna wordt een 
elektrische spanning aangelegd, positief aan de kant met 
het bloed. Positieve ionen uit het bloed stromen naar de 
negatieve pool in het bovenste reservoir. Na korte tijd 
wordt de spanning er af gehaald, en komt er spanning op 
de elektroden in het lange kanaal voor de 
elektroforesestap waarmee de ionen gescheiden worden. 
  

Behalve ionen kunnen met een elektrische spanning ook cellen of andere deeltjes 
elektrisch voortgestuwd of vastgehouden worden. Men noemt dit elektroforese. 

Over het meten van ionenconcentraties 

Figuur 5.28  Ionen detecteren en meten 

Op pagina 36 is ook uitgelegd:  
Detectie vindt plaats doordat de weerstand 
tussen de beide elektrodetips (goudkleurig) 
verandert als in de tussenliggende vloeistof 
plotsklaps een hoeveelheid geladen deeltjes 
voorbijkomt. 

 

Hoe gaat die detectie en meting in zijn werk? Om de elektrische weerstand tussen 
elektrode A en elektrode B te bepalen, moet er een spanning aangesloten worden op die 
elektroden en moeten die spanning en de stroomsterkte van A naar B gemeten worden. 

Voor de elektrische weerstand geldt immers: 
U

R
I

 .    

In een metaal, zoals de elektroden zelf, zijn elektronen de ladingsdragers. Maar bij 
elektrische stroom in een vloeistof zijn de positieve en/of negatieve ionen de 
ladingsdragers die bewegen van A naar B of van B naar A (zie ook figuur 5.28). Bij een 

vloeistof spreekt men daarom niet van weerstand maar van geleidbaarheid: 
I

G
U

  

Maar als je een gelijkspanning (van bijvoorbeeld een batterij) aansluit op de elektroden 
om een elektrische stroom te laten lopen van A naar B, kan er elektrolyse optreden 
waarbij gas gevormd wordt waardoor de chip stuk kan gaan. (Elektrolyse is het ontleden 
van een vloeistof door middel van elektrische stroom) 

A 

B
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Figuur 5.29  Elektrolyse van water  

Zuiver water geleidt de stroom niet maar een zoutoplossing 
wel. 

Voorbeeld: keukenzout (NaCl) lost op in water, waarbij het 
opsplitst in positief geladen natrium-ionen en negatief 
geladen chloride-ionen.  

De chloride ionen bewegen naar de anode en geven daar 
hun extra elektron af, waarbij twee chloride ionen tot één 
chloormolecuul reageren. Bij de anode vormen zich zo 
belletjes chloorgas.  

Bij de kathode ontstaan belletjes waterstofgas, doordat 
H2O moleculen elektronen opnemen en reageren tot H2 en 
OH-. 

Om gasvorming te vermijden maar toch de aanwezigheid van ionen te kunnen detecteren 
en de concentratie van de ionen te kunnen meten, wordt er geen gelijkspanning gebruikt 
maar wisselspanning met een hoge frequentie (wel 100 kHz) en hoge spanning. 

Wisselstroom door een oplossing meten. Hoe gaat dat eigenlijk? 

We bekijken als voorbeeld het detecteren en meten van de concentratie van de anionen in 
de lithiumchip. De stroom die gaat lopen als je een wisselspanning over de aansluitingen A 
en B in figuur 5.28 aansluit, kun je niet zomaar met de wet van Ohm uitrekenen, want een 
oplossing gedraagt zich voor wisselspanning niet als een gewone weerstand. Bij 
wisselspanning heet weerstand impedantie en is wiskundig een stuk lastiger dan weerstand 
bij gelijkspanning.  

 

Voor bepaling van de impedantie tussen A en B in figuur 5.28 is ook meer elektronica en 
software nodig dan alleen een voltmeter en een ampèremeter, zoals je die bij 
natuurkunde hebt gebruikt, omdat de stroom die gaat lopen zeer klein is en dus gevoelig 
voor verstoringen. Voor echte concentratiemetingen wordt eerst een testvloeistof met 
bekende concentraties door de chip geleid. Daarna kan dan bijvoorbeeld de 
lithiumconcentratie in bloed bepaald worden. 

 

Figuur 5.30  IJken met een testvloeistof met 
lithium, natrium en kalium door de chip 

 

Figuur 5.31  Lithiumconcentratie meten in bloed 
(zie par.4.1) 
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Als er in de vloeistof ook nog deeltjes (cellen) zitten die de concentratie ter plekke iets 
veranderen, dan meet je een andere waarde voor de impedantie. Zelfs als je via een 
microscoop niet kunt zien dat zo’n deeltje passeert, is uit de verandering van de 
impedantie wel de conclusie te trekken dat het deeltje voorbij gekomen is. 

 

 

Figuur 5.32  Schema van de 
TCB chip zoals die in de 
aanvullende practicum-set 
(E-pakket) zit.  

Het kruispunt van het 
vloeistofkanaal 1,3 -10 en 
electrode 2 – 9 is bedoeld 
om cellen te tellen en is 
identiek aan de elektroden 
zoals in de ‘spermachip’ 
van figuur 4.7a. 

 

5.5 Vloeistof de chip in 

Toevoer van de vloeistoffen 

De Lab on a chip wordt vaak gebruikt voor het bestuderen van wat er in een vloeistof 
gebeurt of aanwezig is. De toevoer van de vloeistof geschiedt via openingen. De 
stroomsnelheid van de vloeistof is afhankelijk van de manier van toevoeren.  

De vloeistofstroom kan tot stand komen dankzij de capillaire werking van het kanaaltje in 
de chip. Of er kan gebruik gemaakt worden van de zwaartekracht, door het toevoer 
reservoir boven de Lab on a chip te hangen.  

Maar in de zeer nauwe kanaaltjes van een chip is de hydrologische weerstand zo groot dat 
er meestal ook een pompje gebruikt wordt. In dat geval zal de druk in de vloeistof al gauw 
groot worden. Maar de snelheid zal nog zo klein zijn dat de stroming laminair blijft. 
 

Figuur 5.33  Toevoerpomp                       motortje              injectiespuit met zuiger 

             houder voor moer 

 

 

 

      stang met schroefdraad 
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In de foto zie je een eenvoudige buretpomp zoals die op veel scholen aanwezig zal zijn. Het 
motortje laat de stang met schroefdraad ronddraaien met een van te voren ingesteld toerental. 
Doordat de stang met schroefdraad in een vaste moer draait, schuift de stang met motor op naar 
rechts en duwt zodoende de zuiger dieper in de injectiespuit. 

 

 

Figuur 5.34  Een luxe uitgevoerde pomp  

Op de display is de grootte van de 
volumestroom per minuut af te lezen. 

 
 

5.6 Goud-nanodeeltjes maken en gebruiken 
 
De synthese van goud-nanodeeltjes 

 

 

Figuur 5.35 Synthese goud nanodeeltjes 

Goudchloride en natriumcitraat vormen in kokend water 
goud nanodeeltjes van diverse afmetingen. 

 
Goud nanodeeltjes worden gemaakt door een chemische reactie van goudchloride (HAuCl4) 
en een reductor (zoals Natriumcitraat of vitamine C). Door de stoffen in een erlenmeyer in 
kokend water te mengen wordt Au3+ omgezet in Au0. Dit is een ongestuurd proces waarbij 
van colloïdale deeltjes van variabele grootte ontstaan. De meest voorkomende afmeting is 
15 nm. Als de nanodeeltjes gevormd zijn het mengsel laten afkoelen. Het regelen van de 
snelheid van opwarming en afkoeling tijdens de reactie blijkt van groot belang om precies 
het juiste formaat goud-nanodeeltje te kunnen maken.  
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Figuur 5.36 Synthese goud 
nanodeeltjes in capillair 

In een verwarmde capillair 
reageren goudchloride en 
natriumcitraat water tot 
kleine goud nanodeeltjes 
van gelijke afmetingen. 

 
Om de reactie heel precies in de hand te houden is een Lab on a Chip heel geschikt. 
Dankzij de micro kanaaltjes in een LoC kun je de voorwaarden scheppen om exact de 
gouden nanostaafjes van de gewenste afmeting en vorm te laten ontstaan bij deze 
chemische reactie. Die is mede afhankelijk van de concentratie van de reagerende stoffen, 
welke in een microkanaal goed te beïnvloeden zijn. 
 
Bij de productie van de Goud-nanodeeltjes in een Lab on a chip worden de reagentia 
samengebracht en verwarmd in een dun capillair met een doorsnede van 200 µm waarin de 
reactie plaatsvindt. Bij de synthese worden dezelfde stoffen gebruikt als bij reactie in een 
potje. De resultaten verschillen sterk van elkaar. In beide gevallen ontstaan er goud- 
nanodeeltjes, maar met uiteenlopende diameters (zie figuur 5.37) 

 
Let op het verschil in afmetingen en het verschil in spreiding van de diameter van de 
ontstane goud-nanodeeltjes. Dat er in een microcapillair zeer kleine deeltjes met weinig 
verschil in diameter ontstaan is te verklaren door de korte reactietijd en de snelle warmte 
overdracht. De snelle opwarming en vooral snelle afkoeling in het microcapillair bepalen 
het groeiproces van de goud-nanodeeltjes. Omdat de stoffen die met elkaar reageren in de 
loop van het capillair niet meer aangevuld worden blijven de deeltjes klein. 
 

  

 

Figuur 5.37 Afmetingen van goud 
nanodeeltjes van de synthese in een 
fles vergeleken met Lab on a chip 
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Hoe komen de nano-gouddeeltjes aan hun kleur? 

Licht is een wonderlijk verschijnsel. Het wordt beschreven als golven van electrische- en 
magnetische velden, maar ook als stroom van deeltjes, de fotonen. Als licht zonder 
interactie weerkaatst wordt (reflectie), verandert het licht niet van kleur, zoals in een 
volmaakte spiegel. Hoe kleur ontstaat is iets ingewikkelder. Zichtbare materie is in staat 
om licht te beïnvloeden, daarom kunnen we dingen zien. Men meent dat in het heelal ook 
veel onzichtbare donkere materie voor komt, die geen interactie met licht aangaat. 
Daarover hebben we het hier dus niet. In de atomen waar materie uit bestaat komen 
elektrisch geladen deeltjes voor: de elektronen en protonen.  
We denken dat het elektrische veld van licht in staat is om interactie aan te gaan met 
geladen deeltjes, zoals de elektronen die in materie zitten. Energie uit de elektrische 
velden van het licht wordt uitgewisseld met de energie van de elektronen. Hoeveel energie 
wordt uitgewisseld hangt af van de plaats van het elektron in het atoom of molecuul.  Bij 
een goudstuk wordt de energie die past bij licht van de blauwe golflengte door elektronen 
geabsorbeerd. De rest van het licht (zonder blauw dus) wordt gereflecteerd, waardoor het 
er voor ons uitziet als geel. Daarom heeft goud een gele kleur. 

 

Figuur 5.38 Interactie van lichtgolven 
en goud nanodeeltjes 
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Figuur 5.39 
Afmeting en 
lichtabsorptie van 
goud 
nanodeeltjes.  

Hoe meer 
staafvormig ze 
zijn, hoe sterker 
infrarood licht 
wordt 
geabsorbeerd. 

 
Biomedische toepassingen van nanodeeltjes 

Nanodeeltjes kennen naast absorptie van straling ook oppervlakte plasma resonantie als 
gevolg van de invallende straling op het deeltje. Welke golflengte van de straling gebruikt 
wordt hangt af van de grootte van het nanodeeltje. Goud-nanodeeltjes zijn bijvoorbeeld 
rood omdat naast absorptie van blauw licht (zoals bij massief goud, dat geel van kleur is) 
ook groen licht opgenomen wordt voor de oppervlakte resonantie. 
Door de absorptie van licht worden de nanodeeltjes verwarmd en kunnen cellen worden 
gedood. Bij het bestralen van nanodeeljes kies je golflengtes die niet sterk door water 
geabsorbeerd worden (tussen λ = 800 – 1200 nm). De geschikte golflengte bepaalt de 
grootte van de nanodeeljes. 
 
Bij nanostaafjes zijn er twee verschillende oppervlaktes waarvan de elektronen gaan 
resoneren. Daardoor worden ten gevolge van resonantie twee verschillende golflengtes 
geabsorbeerd. 
Ook liganden (moleculen die aan de nanodeeltjes ‘kleven’) hebben invloed op welke 
golflengten geabsorbeerd worden. Aan goud-nanodeeltjes kunnen allerlei stoffen worden 
vastgekleefd, zoals antilichamen (die aan een antigeen op een cel kunnen hechten) of 
moleculen die aan antilichamen van celmembranen kunnen hechten. Als geschikte 
moleculen aan de gouddeeltjes worden vastgeplakt kunnen ze door cellen worden 
opgenomen. 
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5.40 Aan goud-
nanodeeltjes kunnen 
allerlei moleculen 
hechten. 

Goud-nanodeeltjes 
kunnen dan selectief 
aan tumorcellen 
hechten en met 
infrarood licht worden 
verhit (boven). Ook 
kunnen er medicijnen 
aan gekoppeld worden 
(onder). In beide 
gevallen worden 
selectief de 
tumorcellen gedood. 

 
 
Kankercellen hebben vaak afwijkende moleculen aan hun oppervlakte zitten. Door 
geschikte antistoffen te gebruiken kunnen nanodeeltjes vastgeplakt worden aan de 
kankercellen, die de nanodeeltjes vervolgens in zich opnemen. Nanodeeltjes die niet 
gehecht zijn aan kankercellen kunnen ook een rol spelen om tumoren te vernietigen. Een 
eigenschap van tumoren is namelijk dat ze bloedvaatjes naar zich toe laten groeien. Dat 
zijn er meer, en ook minder goed gevormde bloedvaten dan in gezond weefsel. Deze 
bloedvaatjes lekken nogal, waardoor nanodeeltjes de bloedbaan uit kunnen en zich 
ophopen in het tumorweefsel. Als er voldoende nanodeeltjes in het weefsel aanwezig zijn 
is het mogelijk dit te bestralen met infrarood licht, waardoor de tumor verhit raakt en 
(hopelijk) afsterft. 

In url 24 is te zien dat zwak infrarood licht in staat is kippenvlees met goud nanodeeltjes 
te laten verkolen. Om deze goud nanodeeltjes (staafjes) te maken begint met kleinere 
goud nanodeeltjes die in een oplossing verder groeien. Dit werkt dus een beetje anders 
dan de Lab on a chip techniek. 
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6  Vragen en opgaven bij de module Lab on a chip 
(vwo) 

 

6.1  Vragen en opgaven over hoofdstuk 1 

V = verdiepingsopgave 

Opgave 1.1 Leg uit wat de hoogleraar nanotechnologie uit paragraaf 1 kan betekenen 
voor de psychiater uit paragraaf 1. 

Opgave 1.2 Albert van den Berg is hoogleraar nanotechnologie aan de Universiteit 
Twente en is betrokken bij de ontwikkeling van Lab on a chips.  
Lees het artikel http://www.kennislink.nl/publicaties/de-opmars-van-de-
twentse-Lab-on-a-chip/ en maak hiervan een kort verslag waarin je de 
belangrijkste punten vermeld. Probeer duidelijk te maken wat de 
toepassingen zijn van 'Lab on a chip' en waarom ze daarvoor worden 
gebruikt.  

Opgave 1.3 Over de spermachip 
a. Wat zijn de nadelen van het testen van de zaadkwaliteit zoals dat nu nog 
in zijn werk gaat? 
b. Hoe verbetert een spermachip deze procedure? 
V c. Ontwerp een 'advertentie' of schrijf een krantenbericht om de 
ontwikkeling van een Lab on a chip voor het bepalen van de spermakwaliteit 
te stimuleren. Maak hiervoor een poster, affiche of schrijf dus een artikel. 

Opgave 1.4 Waarom zou het in de situatie waar Ahmed (uit paragraaf 1.3) in zit prettig 
zijn als er een 'inslik lab' voor DNA analyse zou kunnen worden ontwikkeld? 

Opgave 1.5 Bedenk drie argumenten waarom het nodig is dat er zo snel mogelijk een 
apparaatje ontwikkeld wordt waarmee de veeboer het calciumgehalte in het 
bloed van een koe zelf kan bepalen.  

Opgave 1.6 Leg uit wat het grote verschil is tussen de ENIAC en een computerchip zoals 
we die nu kennen. Ken je nu al enkele voordelen van de miniaturisatie? 

Opgave 1.7 Over een halve eeuw elektronische vooruitgang 
 a. De rekencapaciteit van een processor in een computer is ongeveer 

evenredig met het aantal transistors dat er in verwerkt is. Als jouw 
computer van 2010 geen transistors maar buizen van 1946 zou bevatten, zou 
hij de omvang van 100.000 lokalen hebben. Controleer dit onmogelijk grote 
aantal met een berekening. 

 b. Als jouw computer van 2010 geen transistors maar buizen van 1946 zou 
bevatten, hoeveel kerncentrales zoals die van Borsele zouden er dan nodig 
zijn, alleen om deze computer te laten draaien? De kerncentrale van Borsele 
levert 485 MW. 
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6.2  Vragen en opgaven over hoofdstuk 2 

Opgave 2.1 Omschrijf in eigen woorden de technieken van chromatografie en 
elektroforese en geef bij elk de belangrijkste principes aan. Raadpleeg 
eventueel een docent scheikunde of zoek op Wikipedia. 

Opgave 2.2 a. Noem tenminste vier redenen, die je uit de tekst van hoofdstuk 1 kunt 
halen, waarom metingen met een Lab on a chip gedaan zouden moeten 
worden. 
b. Bedenk en beschrijf een toepassing voor een meting in een Lab on a chip 
die niet al in de tekst van hoofdstuk 1 of 2 genoemd is. Zie bijvoorbeeld de 
NLT module Biosensoren voor vwo. 
c. Bedenk en beschrijf wat je gaat meten (tellen van…, geleidbaarheid, 
absorptie, enzovoorts). 
d. Welk van de principes (uit hoofdstuk 2) worden toegepast in de 
Lithiumchip, PCR chip en de spermachip? Maak hiervan een overzichtelijke 
tabel. 
 

Opgave 2.3 Vraag aan je docent de beschrijving van een scheikundeproef, of kies er één 
uit je scheikundeboek, zoals een zuur-base reactie of een titratie.  
a. Beschrijf nauwkeurig welke stappen er in het proces plaatsvinden.  
b. Beschrijf welk glaswerk je gebruikt, de handelingen die je verricht en hoe 
je vaststelt of de gewenste reactie heeft plaatsgevonden. 
c. Maak een nauwkeurig stappenplan zodat je deze proef op één van de Lab 
on a chips uit de practicumkofer zou kunnen uitvoeren. 
d. Als de proef niet op één van deze chips uitvoerbaar is, wat zou je dan aan 
de chip willen veranderen om de proef wel mogelijk te maken? 

Opgave 2.4 Wat wordt er bedoeld met microfluïdica? 

Opgave 2.5 Waarvoor dienen elektroden, bijvoorbeeld bij de electrolyse van water? Voor 
welke toepassingen worden ze in Lab on a chips gebruikt? 

Opgave 2.6 Zoek met behulp van Binas (tabel 6, 5e of 6e editie) of tabel 1.5 in Biodata 
de grootte op van een wit bloedlichaampje, een bacterie, een virus en de 
diameter van een DNA molecuul. Raadpleeg ook Powers of Ten in de 
Nederlandse Wikipedia en url10. 

Opgave 2.7  In de machten van 10 wordt met een zgn. logaritmische schaal gewerkt. Wat 
is dat voor een schaal? En waarom doet men dat? 

Opgave 2.8 V Maak je eigen poster van de machten van 10, waarin je duidelijk maakt op 
welke schaal Lab on a chip zich afspeelt. 
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Opgave 2.9 V (Raadpleeg voor deze opgave internet en eventueel een docent biologie). 
a. Het kopiëren van DNA kan gedaan worden met de polymerase 
kettingreactie (PCR) methode. Dit kan ook op een Lab on a chip worden 
gedaan. Achterhaal hoe deze PCR methode werkt, en hoe men dit op een 
Lab on a chip zou kunnen uitvoeren. 
b. Voor welke toepassingen met DNA is de Lab on a chip nog meer bruikbaar?  

 
6.3  Vragen en opgaven over hoofdstuk 3 

Opgave 3.1 In een injectiespuit past 15 mL vloeistof. Hoeveel cm3 is dat? Hoeveel liter? 
En hoeveel m3? 

Opgave 3.2 Een rechthoekig kanaaltje in een chip is 0,30 mm x 0,30 mm breed en 120 
mm lang. Bereken het volume in m3 en in L. Hoeveel nL is dat? 

Opgave 3.3 Een rond kanaaltje in een chip heeft een diameter van 0,30 mm en een 
lengte van 120 mm. Bereken het volume in m3en in L. Hoeveel nL is dat? 

Opgave 3.4 Waar ergens op de slang van Bais bevindt zich de technologie van de Lab on 
a chip? Zie ook paragraaf 3.1. Je mag het antwoord in graden geven: deze 
aanduiding draait kloksgewijs van 0 bovenin tot 360 graden als je weer 
boven bent. 

Opgave 3.5  Leg uit waardoor een mens vanuit stand recht omhoog springend niet eens 
zijn eigen lengte haalt, terwijl een vlo vele malen zijn eigen lengte kan 
hoogspringen. Bedenk daarbij dat spierkracht afhangt van de oppervlakte 
van de doorsnede van de spier.  

Opgave 3.6  Wat is er zo eigenaardig aan de structuurformule van PDMS vergeleken met 
‘normaal’ SiO2? 

Opgave 3.7  Wat wordt bedoeld met lithografie? 

Opgave 3.8 Wat is een clean room en waarom is deze noodzakelijk voor 
nanotechnologie? 

Opgave 3.9 Leg uit waarom wij longblaasjes in onze longen hebben. En waarom wij 
zulke lange en gerimpelde darmen hebben. 

Opgave 3.10 De oppervlakte van een cirkel is πr2 en van een bol 4πr2. 
Het volume van een bol is 4/3πr3.  
Bereken de verhouding A/V voor een bolletje met straal 1,0 cm. En doe dit 
ook voor een regendruppel met een straal van 2,0 mm. 

Opgave 3.11 Leg uit waardoor het komt dat een klein kind het veel sneller koud heeft dan 
een volwassene, als ze bijvoorbeeld samen buiten gaan zwemmen. Zie ook 
voordeel 2.  
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Opgave 3.12 Leg uit waarom een boer zijn weiland beter water kan geven met een 
waterkanon dan met een fijne nevelspuit (hint: denk aan verdamping 
onderweg). 

Opgave 3.13 Bereken de verhouding A/V voor een druppeltje met een straal van 40 µm (in 
een chip). 

Opgave 3.14 Maak een samenvatting van de theorie tot en met hoofdstuk 3 waarin je de 
voor- en nadelen van Lab on a chip beschrijft.  

Opgave 3.15 Welke argumenten kun jij bedenken voor- en tegen de stelling: Lab on a chip 
valt onder de nanotechnologie? 
Hoe kunnen wetenschappers ervoor zorgen dat deze techniek niet meedeelt 
in de negatieve gevoelens rondom nanotechnologie? 

Opgave 3.16 a. De kanalen in glazen Lab on a chips worden op verschillende manieren 
gemaakt. Welke (2) manieren zijn dat? 
b. Bekijk uit de practicumkoffer de kanaaltjes van de H-reactor en de FFDG 
druppelchip onder de microscoop.(Combineer dit met practicum 7.3) Maak 
een tekening van een stukje van deze kanalen. Wat valt je op? Kun je zien 
op welke manier deze kanalen gemaakt zijn? Geef een verklaring voor het 
verschil in structuur. 
c. Welke gevolgen heeft de structuur van de kanalen voor de proeven die je 
in de chip doet?  

Opgave 3.17 Voordat een Lab on a chip ontwikkeld wordt is het belangrijk om na te gaan 
of dit zinvol is. 
a. Bedenk tenminste twee redenen waarom je Lab on a chip zou willen 
ontwikkelen en twee redenen om dat juist niet te doen. 
b. Zoek bij twee verschillende toepassingen van Lab on a chip welke 
argumenten de ontwikkelaars noemen om Lab on a chip in deze situatie te 
gebruiken. Geef vervolgens ook aan wat jouw mening daarover is. 

 

6.4 Vragen en opgaven over hoofdstuk 4 

Opgave 4.1  a. In figuur 4.1 is een grafiek getekend van de detectie van Na+ en Li+. In 
welke volgorde worden deze ionen door de chip gedetecteerd? Is dit wat je 
verwacht op grond van het Periodiek Systeem van de Elementen? Hoe 
verklaar je dit? 
b. De Lithiumchip wordt ook gebruikt om Ca2+ te detecteren. Wat verwacht 
je op grond van het periodiek systeem dat Ca2+ doet ten opzichte van Na+, K+ 
en Mg2+ ? 

Opgave 4.2 Bij het tellen van spermacellen worden microbolletjes aan het sample 
toegevoegd. Stel dat de concentratie toegevoegde bolletjes 2.106 per ml is 
en je telt in een halve minuut 35 bolletjes en 700 zaadcellen. Bereken op 
basis van dit resultaat de concentratie zaadcellen? Is dit sperma in orde of 
voldoet het niet aan de norm? (Zie ook figuur 4.6) 
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Opgave 4.3 Zoek via websites naar nieuwe toepassingen van Lab on a chip technologie 
die voor de geneeskunde, levensmiddelentechnologie, milieu of andere 
sectoren ontwikkeld worden. Zoek er één uit. Schrijf op 1 A4 waar de 
technologie voor bedoeld is, welke voordelen er zijn (en onvermijdelijke 
nadelen) en hoe ver de ontwikkeling is. Wie ontwikkelt deze technologie? 
Vermeld ook de websites waar je de informatie vandaan hebt. 

Opgave 4.4 Maak een schematische tekening van de opbouw van de spermachip. 
Beschrijf daarin welke processen er achtereenvolgens in de chip moeten 
plaatsvinden. Noteer ook wat er buiten de chip verder nog gebeuren moet 
om een volledige meting te kunnen doen van de kwaliteit van sperma (zowel 
het aantal als de beweeglijkheid van de cellen meten).   

Opgave 4.5 Gebruik voor deze opdracht de tekening die je gemaakt hebt van de 
Lithiumchip (practicum 7.1) of vraag of je docent er een foto van heeft. 
Geef van ieder van de zichtbare onderdelen aan welke functie ze hebben. 
Geef de onderdelen een nummer, en vergelijk deze met de schematische 
weergave in figuur 4.4. Beschrijf vervolgens stapsgewijs de volgorde waarin 
de onderdelen gebruikt worden tijdens een meting. 

 

6.5  Vragen en opgaven over hoofdstuk 5 

Opgave 5.1 Uit hoeveel watermoleculen bestaat een echte waterdruppel eigenlijk? In 
figuur 5.1 zijn maar 12 watermoleculen getekend die samen een druppeltje 
moeten voorstellen. In een 3D tekening zouden het er een paar meer zijn, 
maar dan nog is het beslist geen reëel plaatje. 
Maak een berekende schatting van het aantal watermoleculen in een 
bolvormige waterdruppel met een diameter van 2 mm. Denk ook aan het 
getal van Avogadro. Gebruik hiervoor ook het gegeven uit figuur 5.2. 

Opgave 5.2 Leg uit waardoor de capillaire werking een grotere rol speelt naarmate de 
binnendiameter van de buis kleiner is. (Tip: de totale adhesiekracht is 
evenredig met het oppervlak van de vloeistofkolom tegen de buiswand en de 
totale zwaartekracht is evenredig met het volume van de vloeistofkolom.) 

Opgave 5.3 V Bomen vervoeren water uit de grond via capillaire houtvaten naar de 
bladeren. Hoe hoog kan het water door de capillaire werking komen? Welke 
krachten spelen nog meer een rol in dit transport? 

Opgave 5.4 Welk verband kun je ontdekken in de metingen van figuur 5.5? Maak dat 
verband op een duidelijke manier zichtbaar. 

Opgave 5.5 Leg uit of de cohesie van water groter of kleiner is dan de adhesie tussen 
olie en water. 

Opgave 5.6 Leg uit dat A.v  (in figuur 5.12 bijvoorbeeld) het volume is dat per seconde 
door een doorsnede passeert. 
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Opgave 5.7    De continuïteitsvergelijking hoeft niet te gelden voor een lang stuk van een 
rivier. Als bijvoorbeeld bij Zutphen een groter debiet van de IJssel gemeten 
wordt dan bij Zwolle, zal het waterpeil er bij Deventer (er tussen in) stijgen. 
Leg dat uit. 

Opgave 5.8 Beredeneer wat je moet doen om een laminaire stroming turbulent te  
  maken: nauwer of wijder kanaaltje maken? Grotere stroomsnelheid instellen  
  of juist kleinere? 

Opgave 5.9   V Zoek in Binas op welke waarden voor  en  van water gelden bij 
 kamertemperatuur. De straal van een rond kanaaltje in een chip is 0.030 
mm. Maak een berekende schatting van de snelheid waarmee je water door 
dit kanaaltje kunt laten stromen zonder dat het turbulent wordt. 

Opgave 5.10 Hoe is de “truc” van het opwekken van turbulentie in figuur 5.20 te 
verklaren met het verhaal van Reynolds? 

Opgave 5.11 Beredeneer dat inbouwen van obstakels geen optie is in een Lab on a chip. 

Opgave 5.12 Beschrijf welke “truc” Micronit toepast om goede menging te krijgen van  
  heel kleine hoeveelheden vloeistof, ondanks de dunne kanaaltjes. Zie  
  daarvoor: url 17 

Opgave 5.13 Op 3 m diepte is de waterdruk 294 hPa. Laat dat zien met een berekening. 

Opgave 5.14  Bereken het volume van een vloeistof in een kanaaltje van 10 cm lang en 2 
mm diameter. Leid dit af voor de doorsnede A van figuur 5.23 als die 0,02 
mm en 0,002 mm bedraagt. 

Opgave 5.15  Als het waterniveau in figuur 5.24 in de pot links 20 cm boven de 
instroomopening van de buis staat, is het druk verschil over de ingang en de 
uitgang van de buis 19,6 hPa. Laat dat zien met een berekening. 

Opgave 5.16 a.  Bereken het debiet van de opstelling in figuur 5.23 en 5.24, in het geval 
dat r = 2 mm, l = 50 cm en  h (waterhoogte boven de ingangsopening in de 
linker pot) = 20 cm. 
b. Nu wordt een dunnere buis gebruikt: r = 0,2 mm en voor de rest is de 
opstelling hetzelfde. Bereken weer het debiet. 
c. Nu wordt een nog dunnere buis gebruikt: r = 0,02 mm en voor de rest is 
de opstelling weer hetzelfde. Bereken weer het debiet. 
d. Vergelijk de debieten van a., b. en c. en vul aan:    
Als de buis 10 keer zo dun is, is het debiet bij hetzelfde drukverschil ……  

Opgave 5.17 Als de naald aan een infuus (van figuur 5.25 ) een doorsnede zou hebben van 
10 micrometer bij een lengte van 2 cm, laat dan met een berekening zien 
dat de fles naast het bed 8 m hoog moet hangen. 

Opgave 5.18 Verklaar waardoor er in metalen snoeren alleen negatieve elektrische lading 
beweegt, terwijl in de vloeistof zowel negatieve als positieve lading deel 
uitmaakt van de elektrische stroom. 



 Laboratorium op microformaat  
 

70  Lab on a chip   NLTC-V229 versie 1.1 

Opgave 5.19 Noem de namen van een aantal positieve ionen in bloed. Leg uit dat door de 
manier van aansluiten in figuur 5.27 alleen deze positieve ionen van het 
bloed in het lange kanaal terecht komen. 

Opgave 5.20  Zoek via Google op wat men precies onder impedantie verstaat. Wikipedia 
geeft een heel begrijpelijke uitleg onder het kopje ‘elektriciteitsleer’. Leg 
nu in eigen woorden uit wat impedantie is. 

Opgave 5.21 (zie 5.5) Waarom is het belangrijk om precies één formaat goud-nanodeeltje 
te kunnen produceren? 

Opgave 5.22 (zie 5.6) Welke factoren wil je kunnen regelen bij het uitvoeren van de 
reactie van goudchloride en een reductor? 
Noteer (mede met behulp van de informatie uit hoofdstuk 2) waardoor een 
Lab on a Chip daar geschikt voor kunnen zijn. 

Opgave 5.23 (zie 5.6) Bij de microreactor-opstelling waarmee goud-nanodeeltjes gemaakt 
worden is een lang capillair gebruikt. Welk verschijnsel doet zich voor als 
twee vloeistofstomen in één capillair terecht komen? Met welke ingreep zou 
je kunnen bereiken dat er een korter capillair te gebruiken is? 

Opgave 5.24 (zie 5.6) Maak een lijstje eisen en een schets-ontwerptekening voor een Lab 
on a chip waarmee gecontroleerde productie van goud-nanodeeltjes 
mogelijk is. 

 

6.6  Eindopdracht: technisch ontwerpen van een Lab on a chip 

Ervaren ontwerpers maken dikwijls gebruik van “ontwerptools”.  Dat kan heel handig zijn 
om overzicht te houden van je ontwerpproces. Een voorbeeld van zo’n tool is:  MCA, Multi 
Criteria Analyse. 

Multi Criteria Analyse 

Voor elke gelegenheid dat je een keuze moet maken kun je een zogenaamde Multi Criteria 
Analyse toepassen. Je zet alle mogelijk criteria die volgens jou bij deze keuze passen in 
een tabel onder elkaar, bijvoorbeeld in Excel. Je zet de opties waar je een keuze uit moet 
maken in de kolommen daarnaast. Je kent aan een criterium punten toe volgens een 
schaal naar eigen keuze (1 tot 5 of 1 tot 8, enz.) en zet deze achter het criterium in de 
kolommen van de opties. Op deze manier geef je aan hoe jouw waardering is van het 
criterium voor de mogelijke opties. De criteria kun je onderling ook meer of minder 
belangrijk maken door er een gewichtsfactor aan toe te kennen. Tot slot tel je per kolom 
alle waarderingen op en de optie met de hoogste score is waarschijnlijk voor deze 
gelegenheid de beste keuze. 
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criteria/gewicht optie 1 optie 2 optie 3 optie 4 

functionaliteit 3x 2 2 4 3 

originaliteit 2x 5 6 7 8 

veiligheid 5x 4 4 4 2 

design 2x 6 6 7 3 

eisenpakket 3x 3 2 2 5 

kosten 2x 1 6 6 8 

totaal 59 68 132 72 

 
Het klakkeloos neerzetten van puntenwaarderingen is niet zinvol. Je moet te allen tijde 
kunnen motiveren waarom je de waarderingen zo hebt toegekend. 

In één van de practica is te zien dat in die chip twee vloeistofstromen min of meer naast 
elkaar blijven stromen en niet mengen. Dat is meestal het geval in een chip. De kanaaltjes 
zijn immers zo nauw dat de stroming laminair is. Maar wat nu als je juist graag wilt dat 
twee vloeistofstromen in de chip onmiddellijk mengen? Dan is er een ander ontwerp voor 
de chip nodig. 
 
a. Maak een groepje van twee á drie leerlingen. Bedenk samen drie manieren hoe je twee 
vloeistofstromen kunt dwingen goed te mengen. Maak daarvoor een schetsontwerp op 
papier. Je mag volledig out of the box denken en alle ideeën aandragen. 

b. Kies één van de drie manieren om verder uit te werken. Je kunt je definitieve ontwerp 
ook maken met een 3D-tekenprogramma. Als je school een licentie heeft voor Solid Edge, 
gebruik dan dit programma. Ga anders op zoek naar (gratis) software op het internet. Een 
populair programma is Google SketchUp. Er bestaan meer gratis programma’s. Zoals 
Blender van url 14. Gebruik een zoekmachine, of kijk eens op url 15.  

 

Afsluitende keuzeopdrachten 

Werk samen in een groepje van 2 tot 4 leerlingen. Kies uit de onderstaande beschrijvingen 
of werk een van suggesties voor keuzeonderwerpen verder uit. 

Maak van je ontwerp een poster (formaat ongeveer 50x70 cm), waarin je de werking van je 
Lab on a chip systeem tekent en verklaart. In je poster moet duidelijk zijn waar je chip 
voor bedoeld is, hoe die werkt en hoe die gebruikt wordt. Bij de poster maak je ook een 
procesverslag, waarin je de ontwerpstappen, theorie en literatuurverwijzingen opneemt. 
Ook geef je aan hoe jullie taakverdeling geweest is. 

In overleg met je docent is ook een andere presentatievorm mogelijk, zoals een 
geschreven rapport, een mondelinge presentatie of een film. Als je een eenvoudige chip 
ontwerpt kun je er ook voor kiezen om hiervan een prototype te maken (met PDMS of folie 
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of andere materialen). 
 

Keuze A  Elektrodes plaatsen in een chip 

Uitgaande van een werkend ontwerp, zoals de H-reactor, ga je het ontwerp uitbreiden. De 
twee vloeistofstromen die gemengd worden bevatten nu verschillende ionen. Dankzij het 
mengen (en anders dankzij diffusie) treden chemische reacties op. Er ontstaat één product 
dat zou willen neerslaan, maar dankzij de stroomsnelheid ontstaat er een suspensie. Je 
wilt te weten komen hoeveel procent neerslaat. Je moet daarvoor concentraties kunnen 
meten op geschikt plekken. Breng in je ontwerp op handige plaatsen elektrodes aan, zodat 
je door het meten van geleidbaarheid de concentraties kunt vaststellen. 

Keuze B  Cellen sorteren 

Je wilt cellen sorteren. In een niet al te snelle vloeistofstroom passeert een mengsel van 
grote en kleine cellen. Via een microscoop kun je de cellen vrij goed volgen. Bedenk een 
methode om de grote cellen via de ene uitgang uit de chip te laten stromen en de kleine 
cellen via de andere uitgang. Ontwerp de chip. 

Keuze C    Opschalen van productie van medicijn. 

Stel dat een onderzoeker er in geslaagd is een medicijn met behulp van een Lab on a chip 
te vervaardigen. Bij dit procedé is het van groot belang de geringe afmetingen van de chip 
en de kleine hoeveelheden van de grondstoffen te handhaven. Toch wil men het medicijn 
in grote hoeveelheden gaan produceren. Een grote chip met grotere kanalen maken is 
duidelijk geen optie want dan verlopen de processen in de chip heel anders. Wat kan men 
doen om de productie van het medicijn op grote schaal mogelijk te maken? 

Bedenk en beschrijf (of teken) een mogelijke uitbreiding van het ontwerp van de chip, 
zodat de totale hoeveelheid geproduceerde medicijn veel groter kan worden. 

Keuze D   Waterkwaliteit in een rivier 

Andrew Wade heeft de opdracht gekregen metingen te verrichten aan de waterkwaliteit in 
een rivier. Immers de kwaliteit en de concentraties van kwaliteit verlagende stoffen 
veranderen tijdens het stromen van het water. Door lozingen in de rivier of in zijrivieren 
kunnen de concentraties toenemen. Door hevige regenbuien en door de instroom van 
kwalitatief goed water vanuit zijrivieren kunnen de concentraties afnemen. Welke 
metingen en welk type chip en hoeveel meetpunten zijn nodig? Bedenk wat jij in zo’n 
geval zou willen meten en hoe je dat zou willen doen. Maak (indien mogelijk) een ontwerp 
van een complete meetopstelling en van een chip. 

Keuze E Testen voor infectieziekten 

Ontwerp een chip voor het goedkoop testen op Ebola of HIV. Voor ontwikkelingslanden  is 
het belangrijk om betrouwbare testen te hebben die gemakkelijk bruikbaar en goedkoop 
zijn. Ook moeten ze minstens even nauwkeurig zijn als laboratoriumbepalingen. Onlangs is 
zo’n test voor Ebola ontwikkeld. Ga na hoe de test voor Ebola in zijn werk gaat, en hoe je 
dat op een chip voor elkaar kunt krijgen. 
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Keuze F Zelf een chip maken 

1. Maken van een sorteerchip die een mengsel van grote en kleine bolletjes kan scheiden. 

2. Maak uit folie een werkende druppelgenerator, en test deze. De chip moet oliedruppels 
in water, of waterdruppels in olie produceren. 

3. Maak uit folie een werkende chip die gasbelletjes in vloeistof kan produceren.  

4. Onderzoek tegen welke temperatuur en chemicaliën een foliechip bestand is. 

5. Maak met folie of met PDMS een chip met een lang reactiekanaal, en probeer de 
synthese van gouddeeltjes in deze chip te realiseren. 

6. Ontwerp een chip die druppels kan produceren, en gemaakt kan worden met behulp 
van 3D printer en PDMS. Maak zo mogelijk een prototype van je ontwerp en test deze. 

Keuze G Ontwerpopdrachten 

1. Maken van een machine die microdruppels maakt waarvan de grootte in te stellen is, 
bijvoorbeeld voor de productie van contrastvloeistof voor echografie. 

2. Modificeer de Lithiumchip zodanig dat je zowel positieve als negatieve ionen kunt 
meten. 

3. Ontwerp een manier om grote aantallen kunststof LoC te produceren. 

Keuze H Eigen keuze 

Als je zelf een goed idee hebt, leg je het voor aan je docent. Hij heeft wellicht ook andere 
opdrachten. Voor ideeën kun je ook kijken op url 16.  
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7 Praktisch werk met Lab on a chip 

 

7.1 Lab on a chips onder de microscoop 

Bekijk enkele Lab on chips uit de practicumkoffer. 

a. Neem een gewone microscoop en een objectglaasje. Leg het objectglaasje onder de 
microscoop. Draai tubus/tafel zo dat de afstand met de lens iets groter wordt. Leg de 
lithiumchip op het objectglas en schuif die onder de lens. Begin met de kleinste vergroting 
(ca 40x). 

1) Maak een overzichtstekening van de chip (p.s. maak je tekening ter grootte van een A3 
vel). Het helpt als je de grote onderdelen eerst met het blote oog of een loupe tekent. 
2) In welke kanalen kan vloeistof stromen? 
3) Welke onderdelen zijn bedoeld voor elektrische stroom? 
4) Probeer aan te geven welke functie elk van de onderdelen heeft. (Tijdens het werk aan 
de module komt deze chip een aantal keren aan de orde. Bewaar je tekening. Je zult 
gaandeweg beter snappen waar de onderdelen voor zijn). 

b. Maak van de andere meegeleverde chips een tekening (eerst met het blote oog, dan met 
een loupe). Probeer de diameter en lengte van de kanalen te bepalen. Hoeveel volume 
heeft de chip dan van de ene splitsing naar de andere? (Hoe verricht je metingen onder de 
microscoop?) 

c. Bekijk de chips van de H-reactor en de druppelchip (DG) onder de microscoop.  
-Wat valt je op aan de wanden van de kanalen? Wat zegt dat over de manier waarop de 
chips gemaakt zijn? 
-Welke invloed heeft dit op de stroming in de chip, verwacht jij? 
-Ga na of je deze effecten kunt waarnemen onder de microscoop, wanneer je één van de 
experimenten uit 6.3 of 6.4 uitvoert. 

 

 

 
Figuur 7.1  Een glasplaat (wafer) waar 
de tientallen lithiumchips nog 
uitgesneden moeten worden 
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7.2 Werken met de Lab on a chip opstelling 

7.2.1 Opbouwen en bedienen van de opstelling  

Benodigdheden 

 

1x zwart werkblad 

 

2 x Syringe pomp 

 

2 x Adapter 

 

1 x Chiphouder 

 

 

1 x Chip H150.015.2 

 

4 x Ferrule set 

 

2x tubing 30cm 

met connector 

 

2x tubing 50cm 

zonder connector 

 
1 x Reservoir 

 

2 x Syringe 
connector 

 

3 x Spuit 10ml 

 

 
Startopdracht 
 
Begin met het bekijken van de chiphouder. Ga na hoe je die opent en weer sluit. Met 
de hefboom maak je de vergrendeling los en kan het deksel van de houder geopend 
worden. Ga na hoe de nummering van de aansluitingen is. Bekijk de nummering op de 
chip en ga na op welke manier de verbinding tussen de chip en de houder tot stand 
komt. Werk vervolgens de onderdelen 1 (bouwen van de opstelling) en 2 (bedienen van 
de pompen) door. Gebruik nog geen vloeistoffen. Werk volgens onderstaande 
aanwijzingen. Bij het uitvoeren van de echte experimenten heb je ook de delen 3 
(Luchtvrij maken) en 4 (Schoonmaken) nodig. Lees deze onderdelen ook door. 
 
Zorg dat je de handelingen die je in deze startopdracht uitvoert ook noteert in je 
Labjournaal. Bij de experimenten gebruik je telkens deze procedure. Alleen is voor 
elke chip het aansluitschema een beetje anders. Met bepaalde experimenten kan het 
zijn dat je een extra pomp moet aansluiten. Gebruik hiervoor de extra pompenset of 
een andere leskoffer. Alle onderdelen hebben een eigen nummer. Plaats bij het 
opruimen de onderdelen weer in de juiste koffer. Noteer in het logboek bij de koffer 
welk experiment gedaan is en de eventuele problemen. 
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Benodigde vloeistoffen 

 

Gedemineraliseerd water 

 

Gedemineraliseerd water met 
kleurstof(rood) 

 

Gedemineraliseerd water met 
kleurstof(blauw) 

 

1. De opstelling 

 

Leg het zwarte werkblad op tafel. Dit is het blad waarop alles wordt opgebouwd. Als 
vloeistoffen lekken is dit direct zichtbaar en niet schadelijk voor bijvoorbeeld de tafel. 

Zorg bij het plaatsen van de chip-lade in de lespakkethouder ervoor dat de chip naar boven 
wijst. De chip-lade heeft een pijl. Deze pijl moet naar de scharnierzijde van de 
lespakkethouder wijzen. Dit is weergegeven in figuur 7.2.  

Bekijk de chip zodat je goed weet welke ingangen van de chip worden gebruikt. Dit 
experiment heeft twee ingangen en twee uitgangen. De twee ingangen worden gebruikt 
voor de toevoer van de twee verschillende kleurstoffen. De twee uitgangen brengen het 
residu naar het reservoir. Voor de aanvoer wordt de korte tubing gebruikt met een 
connector. Steek de tubing met de kant zonder connector door de juiste poort van de 
houder en sluit de ferrule aan zoals aangegeven in figuur 7.3, 7.4 en 7.5.  

  

Figuur 7.2  De juiste 
plaatsing van de chip 
in de chiphouder 

De pijl wijst naar het 
scharnier. Controleer 
daarom of de glazen 
chip correct in de 
zwarte chip-lade zit, 
met de aansluitingen 1 
tot 5 bij de pijl. 
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Figuur 7.3  Aansluitschema H-reactor. De gaatjes zijn genummerd, om zo de tubing correct aan te 
sluiten. 

 

   

Figuur 7.4  Posities van de onderdelen   Figuur 7.5 Connectie is gereed 

 

 

Figuur 7.6 (Beige) connectoren voor aansluiting met de spuiten. Deze connectoren blijven na afloop 
aan de tubing zitten! 

Ter controle zijn in figuur 7.6 de juiste aansluitingen voor dit experiment weergegeven. 
Zorg ervoor dat de slangetjes door de greep van de lespakkethouder zijn gestoken zodat 
deze niet bekneld raken bij het sluiten van de lespakkethouder. Voel je bij het sluiten 
van de houder veel weerstand, controleer dan of er geen tubing bekneld zit en of de 
chip-lade en ferrules goed geplaatst zijn! Deze handelingen zijn weergegeven in figuren 
7.7 en 7.8. 

2 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof B 

7,9 (uit), tubing 
zonder  conn.  

4 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof A 
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Figuur 7.7  Aansluitingen Figuur 7.8  Sluiten van de lespakkethouder 

Als je alles goed hebt aangesloten heb je nu vier tubings aangesloten. Twee ingangen van 
de chip met een korte tubing met connector en twee lange tubings zonder connector zoals 
in figuur 7.9 weergegeven. 

 

Figuur 7.9  Ingang twee en vier hebben een connector 

Nu kunnen twee pompen worden klaargezet. Deze mogen naast elkaar staan met ongeveer 
10 cm ertussen. Zorg er ook voor dat de pompen worden voorzien van stroom doormiddel 
van de bijgeleverde adapter.  

Als je een experiment gaat doen, vul dan de spuiten met de benodigde vloeistoffen. Voor 
de oefenfase doen we dit nog niet. Leg ook de syringe-connectoren klaar. Alle 
benodigdheden zijn afgebeeld in figuur 7.10 en 7.11. 
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Figuur 7.10  Klaarzetten van de pompen   Figuur 7.11  Spuiten en  
                                                                                      vloeistoffen 

Neem de 10 ml spuit en draai de syringe-connector met de kleine kant aan de spuit vast. 
Daarna kunnen de tubings op de spuiten worden aangesloten. Zorg ervoor dat de juiste 
ingang op de juiste spuit wordt aangesloten. 

Plaats vervolgens de spuit in de pomp. Dit doe je door de klem van de pomp voorzichtig op 
te tillen en rechtsom te draaien. Nu kan de spuit erin gelegd worden en kan de klem op de 
spuit worden geplaatst. Als laatste stap moet het duwmechanisme nog tegen de pomp aan 
worden geplaatst. Deze kan vrij verplaatst worden als de witte knop wordt ingedrukt. Deze 
stappen zijn te zien in figuren 7.12 tot en met 7.16. 

    

Figuur 7.12 Vullen Figuur 7.13 Syringe-connector  Figuur 7.14  Spuitklem openen 

  

Figuur 7.15  Spuit vastzetten   Figuur 7.16  Duwmechanisme positioneren 
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De huidige opstelling is afgebeeld in figuur 7.17. 

 

Figuur 7.17  De opstelling is bijna gereed 

Het enige dat nog moet worden aangesloten is het reservoir. Omdat de slangetjes een 
beetje stug kunnen zijn is het mogelijk dat het reservoir ongewenst omvalt. Dit kan 
worden voorkomen door het reservoir eerst half te vullen met kraanwater. Vervolgens 
kunnen de slangetjes van alle afvoer door de gaatjes van de deksel van het reservoir 
worden geplaatst.  

  

Figuur 7.18  Reservoir  Figuur 7.19  Plaatsen afvoer 

Nu is de opstelling klaar voor gebruik. Het resultaat is te zien in figuur 7.20. 
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Figuur 7.20  De opstelling is klaar voor gebruik 

2. Instellen pompen 

De pompen werken met spuiten van verschillende afmetingen. Om de juiste hoeveelheid te 
kunnen leveren moet per pomp de juiste diameter van de zuiger van de spuit worden 
ingevoerd. Op deze manier “weet” de pomp hoeveel vloeistof hij echt geeft. Hieronder 
staat een tabel met de verschillende diameters (als je een ander merk gebruikt, meet dan 
eerst zelf de diameter): 

Volume (ml) Merk Diameter (mm) 

10 BD 14.43 

5 BD 11.63 

2 HSW 8.08 

1 BD 4.46 

 

Druk op de knop “Diameter” om de juiste diameter in te stellen per pomp. De getallen 
kunnen op de volgende manier worden gewijzigd: 

• Gebruik de pijltjestoetsen () om de getallen op de display te veranderen. 

• Verschuiven van de komma: houd de meest linker pijltjestoets (/. ) 
minstens 1 seconde ingedrukt. Het meest linker getal begint nu te 
verspringen, hierna verplaatst de komma zich. Wanneer de komma op de 
juiste plek staat kan de toets losgelaten worden. Snelle methode: druk de 
twee toetsen op de plaats waar de komma moet staan kort gelijktijdig in tot 
de komma verspringt.  

• Wacht 2 seconden; nu kunnen de nieuwe waardes ingevoerd worden. 
Wanneer de display knippert, wordt een waarde opgeslagen in het geheugen. 

De hoeveelheid vloeistof kan op dezelfde manier worden ingesteld door het getal te 
veranderen, echter moet er gelet worden op de grootheid waarop de pomp is ingesteld. 
Door op de knop “rate” te drukken en vervolgens op de pijltjestoets (/. ) kunnen deze 
worden veranderd in ml/minuut, ml/uur, µl/minuut, µl/uur. Na 2 seconden wachten wordt 
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de instelling opgeslagen. De pompsnelheid kan op dezelfde manier worden ingevoerd als 
dat je een getal invoert. 

Let op: Als er op de display “OOR” (Out Of Range) verschijnt, betekent dit dat de 
ingestelde snelheid buiten het bereik van de pomp valt. De pomp zal met deze snelheid 
niet werken. 

3. Luchtvrij maken 

Lucht kan samendrukken en vloeistoffen niet. Het is dan ook cruciaal voor de proef dat er 
nergens in het systeem lucht zit. Zowel de tubing als de chip moet luchtvrij zijn. Hier is 
helaas geen makkelijke manier voor.  

Na het bevestigen van de spuit op de tubing kan deze gevuld worden met vloeistof door 
met de hand de zuiger voorzichtig in te drukken. Daarna de spuit in de pomp zetten en de 
pomp aanzetten. Laat de eerste pomp even lopen tot er vloeistof uit de chip komt. Schakel 
daarna de tweede pomp in. Het kan dan nog even duren voordat daadwerkelijk alle lucht 
uit het systeem is.  

4. Spoelen van de opstelling 

Gebruik voor het spoelen de procedure voor het schoonmaken Lab on a chip op de kaart 
die in de koffer zit. Zorg er ook voor dat alle kleurstof ook aan de buitenkant van de 
chiphouder is verwijderd. De schoonmaakprocedure (verschillend voor waterige 
oplossingen en voor experimenten met olie) is beschreven in paragraaf 7.2.4.   

 

Attentie 
 
Gebruik bij het afdrogen van de opstelling en de chips uitsluitend de stofvrije doekjes die 
bij de koffer geleverd zijn. NOOIT papieren tissue gebruiken! Als de doekjes op zijn dan de 
chips met demiwater of isopropanol spoelen en aan de lucht laten drogen. 
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7.2.2 Korte handleiding voor het werken met Lab on a chip opstelling 

 Voer alle stappen zorgvuldig uit en forceer niets. 

Benodigdheden: 

 Chiphouder 

 Microfluidische chip (in 
lade) 

 Tubing met ferrules 

Figuur 7.21 
Chiphouder   

In de koffer zit 
deze chiphouder 
De gaten zijn 
genummerd zoals 
hiernaast: 

 

Het aansluiten van de chip 

1.  Plaats de chiphouder en de chip (in het 
grijze kunststof raampje) voor je op tafel. 

Figuur 7.22 Stap 1 

 

2. Gebruik de hendel van de chiphouder 
om deze te open. Zorg dat de hendel 
omlaag hangt, zodat de tubing er doorheen 
gestoken kan worden. 

Schuif de vloeistofslangen met seal door 
de benodigde aansluitgangen (per chip zijn 
de benodigde aansluitnummers 
aangegeven. (voorbeeld T-shape droplet 
generator). 

Figuur 7.23 Stap 2 

 

3. Plaats de chip in de houder 
en zorg dat deze netjes in de 
uitsparing ligt. 

Figuur 7.24 Stap 3 

 

4. Sluit de houder door de 
hendel onder de pennen in het 
bodemgedeelte te laten grijpen 
en de hendel vervolgens naar 
beneden te drukken. 

Figuur 7.25 Stap 4 
 

1 2 
3 
4 5 6 7 

8 
10 9 
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7.2.3 Werken met de pomp model NE-300 Syringe Pump 

Aan de slag 

 Sluit de pomp aan op het stopcontact via de adapter. 

 Zet de pomp aan met het zwarte knopje (1/0) aan de achterkant. 

 Druk op een willekeurige toets om het knipperen van de display te stoppen. 

De pomp instellen 

Getallen wijzigen: 

 Gebruik de pijltjestoetsen (  ) om de getallen op de display te veranderen. 

 Verschuiven van de komma: houd de meest linker pijltjestoets ( /. ) minstens 1 
seconde ingedrukt. Het meest linker getal begint nu te verspringen, hierna verplaatst de 
komma zich. Wanneer de komma op de juiste plek staat kan de toets losgelaten 
worden.  

 Wacht 2 seconden; nu kunnen de nieuwe waardes ingevoerd worden. Wanneer de 
display knippert wordt een waarde opgeslagen in het geheugen. 

 

De spuitdiameter instellen 

 Druk op de “Diameter”-toets en vul de diameter in millimeters (mm) in van de te 
gebruiken spuit: 

De injectiesnelheid instellen 

 Druk op de “Rate” toets. 

 Om de injectiesnelheden te veranderen: 

o Druk nogmaals op de “Rate”-toets. 
Op de display verschijnt:  

o Druk op een pijltjestoets (  ) om de 
gewenste injectiesnelheid in te stellen.  

Stel voor dit experiment de snelheid in op microliters per minuut; μl / min 

Deze eenheid is te wijzigen door enkele keren ( /. ) in te drukken na de 
“Rate” toets. 

o Wacht 2 seconden, dan zijn de nieuwe waardes ingevoerd. 

 Wanneer de waardes buiten de range vallen, verschijnt “oor” op de display. (out-of-
range) 

Volume (ml) Merk Diameter (mm) 

10 BD 14.43 

5 BD 11.63 

2 HSW 8.08 

1 BD 4.46 
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De spuit laden 

 Duw de witte knop in achterop het middelste zwarte blok (“drukblok”) om dit blok naar 
achteren te kunnen verplaatsen. 

 Til de spuitklem van het rechter zwarte blok op en draai deze een kwartslag. 

 Leg de spuit op de pomp en zorg ervoor dat de flens van de spuit aansluit aan het 
rechter blok. 

 Til de spuitklem op en draai deze terug zodat de spuit klem zit. 

 Druk nu de witte knop van het middelste blok weer in en druk dit blok tegen de 
achterkant van de spuit. 

Starten en stoppen 

Druk 1 seconde lang op de “Start/Stop” toets om het pompen te starten of te stoppen. 

De injectiesnelheden kunnen worden aangepast tijdens het pompen. 

Resetten 

Houd de richtingtoets (→←) ingedrukt om het drukblok los te kunnen maken, mocht deze 
geblokkeerd zijn. 

Houd de meest rechter pijltjestoets ingedrukt wanneer de stroom wordt aangezet om de 
gehele pomp te resetten. 

 

Zie ook: url 21  
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7.2.4 Opruimen en schoonmaken van de opstelling 
 
Schoonmaakprocedure Lab on a chip A (met water) en B (met olie)  

Attentie  

Gebruik STOFVRIJE tissue als je de chips wilt afdrogen. Gebruik NOOIT gewone tissue 
omdat die vezels afgeeft die de chips kunnen verstoppen! 

Laat de beige connectoren aan de tubing ZITTEN. Als ze losgetrokken worden kunnen ze 
niet opnieuw worden gebruikt. Als ze wel losgetrokken zijn moet het witte dopje in de 
connector vervangen worden (er zijn enkele reservedopjes in de box aanwezig). 

 
A Voor experimenten met waterige vloeistoffen waarbij geen olie is gebuikt: 

a) Doe de overgebleven vloeistof van de spuiten terug in de voorraadbuisjes.  

b) Spoel de spuiten om met kraanwater zodat bijvoorbeeld de kleurstof weg is. 

c) Vul één of twee spuiten van 10ml voor de helft met gedemineraliseerd water. 

d) Sluit de spuit(en) aan op de spuitpomp(en) en op de ingang(en) van het systeem.  

e) Stel de pompen in op 1ml per minuut en zet de pomp aan. 

f) Zorg dat alle tubing en de chip goed wordt doorgespoeld met gedemineraliseerd water. 

g) Als het gedemineraliseerde water bijna op is mag het systeem worden uitgezet. 

h) Vul het spuitje nu voor de helft met isopropanol (IPA) om een laatste spoelstap te doen 
en pomp deze spuit ook leeg. 

i) Haal de chip uit de opstelling en laat deze 10min drogen. 

j) De spuiten en het afvalflesje mogen leeg gemaakt worden in de wasbak. 

k) Ruim alles netjes op in de juiste plaats in de koffer. Afdrogen met de stofvrije tissue 
die in de koffer is mee geleverd. Spuiten kunnen opnieuw gebruikt worden. 

B Voor experimenten waarbij ook olie is gebruikt: 

a) Doe de overgebleven vloeistof van de spuiten terug in de voorraadbuisjes.  

b) Spoel de spuiten om met kraanwater zodat bijvoorbeeld de kleurstof weg is. 

c) Vul één of twee spuiten van 10ml voor de helft met gedemineraliseerd water en een 
beetje zeep (Tween of afwasmiddel). 

d) Sluit de spuit(en) aan op de spuitpomp(en) en op de ingang(en) van het systeem.  

e) Stel de pompen in op 1ml per minuut en zet de pomp aan. 
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f) Zorg dat alle tubing en de chip goed wordt doorgespoeld met gedemineraliseerd water 
en zeep. 

g) Als het gedemineraliseerde water bijna op is mag het systeem worden uitgezet. 

h) Spoel de spuiten om met kraanwater zodat alle zeep verwijderd is. 

i) Vul één of twee spuiten van 10ml voor de helft met gedemineraliseerd water. 

j) Sluit de spuit(en) aan op de spuitpomp(en) en op de ingang(en) van het systeem.  

k) Stel de pompen in op 1ml per minuut en zet de pomp aan. 

l) Zorg dat alle tubing en de chip goed wordt doorgespoeld met gedemineraliseerd water. 

m) Als het gedemineraliseerde water bijna op is mag het systeem worden uitgezet. 

n) Vul het spuitje nu voor de helft met isopropanol (IPA) om een laatste spoelstap te doen 
en pomp deze spuit ook leeg. 

o) Haal de chip uit de opstelling en laat deze 10 min drogen. 

p) De spuiten en het afvalflesje mogen leeg gemaakt worden in de wasbak. 

q) Ruim alles netjes op in de juiste plaats in de koffer. Afdrogen met de stofvrije tissue 
die in de koffer is mee geleverd. Spuiten kunnen opnieuw gebruikt worden. 
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7.3  Laminaire stroming en micromixing 

Het samenvoegen van vloeistoffen op de schaal van een Lab on a chip verloopt op een 
andere manier dan op macroschaal. Om inzicht te geven in de manier waarop dat gaat zijn 
twee verschillende chips beschikbaar waarmee het gedrag van de vloeistoffen te 
bestuderen is: de H-reactor en de mixerchip. Het eerste experiment betreft een 
microreactor waarbij twee verschillende stoffen bij elkaar komen. Het tweede experiment 
worden verschillende “mixers” gebruikt die op een slimme manier de twee vloeistoffen 
laten mixen. 

7.3.1 Experiment met de H-reactor 

Het is de bedoeling om zelf te kijken naar het gedrag van de H-reactor. Bij macroscopische 
toepassing waar twee gekleurde vloeistoffen bij elkaar komen mengen deze meteen. 
Echter gaat dit bij microscopische toepassingen niet op. Dit gedrag wordt met dit 
experiment onderzocht en verklaard.  

Benodigdheden 

 

1x zwart werkblad 

 

2 x Syringe pomp 

 

2 x Adapter 

 

1 x Chiphouder 

 

 

1 x Chip H150.015.2 

 

4 x Ferrule set 

 

2x tubing 30cm 

met connector 

 

2x tubing 50cm 

zonder connector 

 
1 x Reservoir 

 

2 x Syringe 
connector 

 

3 x Spuit 10ml 
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Benodigde vloeistoffen 

 

Gedemineraliseerd water 

 

Gedemineraliseerd water met 
kleurstof(rood) 

 

Gedemineraliseerd water met 
kleurstof(blauw) 

 

Voordat je begint 

Zorg dat je alle benodigdheden klaar hebt gezet. Bekijk alle onderdelen grondig en 
beantwoord de onderstaande vragen in je labjournaal.  
Het kanaal van de microreactor is ongeveer 150μm breed en 150μm diep. Voor 
vergelijking 1 is de diameter nodig. Voor niet ronde kanalen kan er een benadering 
worden gedaan aan de hand van een hydraulische diameter: 

S

A
D




4
(2) 

Hierbij is:  
- A het oppervlak waar de stroom doorheen gaat. 
- S de omtrek van het kanaal. 

 
Dus als een kanaal twee meter hoog is en drie meter breed, dan is de hydraulische 
diameter: 

4,2
)3232(

)32(4





D meter 

1) Je gaat eerst bepalen welk getal van Reynolds er heerst in het hoofdkanaal van de 
microreactor. Beide pompen staan op 500μl per minuut. De viscositeit en dichtheid 
van gedemineraliseerd water is te vinden in Binas. Schrijf het getal van Reynolds in je 
labjournaal en geef aan of het om een laminaire of turbulente stroom gaat. Let op de 
eenheden tijdens het gebruik van vergelijking 1 en 2. 

 

Gebruik de procedure in hoofdstuk 7.2 voor opbouwen en schoonmaken van de 
opstelling. 

 

Figuur 7.26  Aansluitschema H-reactor  
Als je alles goed hebt aangesloten heb je nu vier tubings aangesloten. Twee ingangen van 
de chip met een korte tubing met connector en twee lange tubings zonder connector. 

Vul de 10 ml spuit met rode kleurstof (opgelost in gedemineraliseerd water) en monteer 
die op de tubing. Pas op: de kleurstof gaat niet makkelijk uit je kleren!  

7,9 (uit), tubing 
zonder  conn.  

4 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof A 

2 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof B 
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Herhaal dit voor de blauwe kleurstof in de andere pomp. Voor dit experiment kan ook 
gebruik gemaakt worden van één spuit met gekleurde oplossing en één spuit met water. 

Daarna kunnen de ingangen van de chip op de spuiten worden aangesloten. Zorg ervoor dat 
de juiste ingang op de juiste spuit wordt aangesloten en dat beide kleurstoffen aan 
dezelfde kant bij elkaar komen.  

Uitvoeren van het experiment 

1. Stel beide pompen in op 500 µl per minuut. Zet beide pompen aan en kijk goed wat er 
gebeurt. Bekijk hiervoor met de microscoop (vergroting ongeveer 40x) het kanaal van de 
chip. Je kunt ook de loupe gebruiken die in de leskoffer is meegeleverd. De chiphouder 
kan op alle zijden worden neergelegd om goed te kunnen kijken. Met een kleine USB 
microscoop of microscoop-camera kun je de verschijnselen op de chip prima volgen.  
 
2. Schrijf in het labjournaal precies wat er gebeurt als de twee verschillende kleuren 
water met elkaar in aanraking komen. 
 
3. Zou het beter mengen als de vloeistoffen in tegenovergestelde richting zouden lopen? 
Voorspel en probeer dit uit. 
 
4. Bekijk het effect van een verandering in de pompsnelheid. Zet één pomp op 200 µl per 
minuut, en laat de andere ongewijzigd. Zet de pomp daarna weer op de oorspronkelijke 
waarde. Verlaag nu de snelheid van beide pompen naar 100 of 50 µl per minuut en noteer 
je waarnemingen. 
 
5. Na afloop van het experiment de opstelling schoonmaken. Goed doorspoelen met 
demiwater, isopropanol en droogdeppen met stofvrije doekjes. Alle onderdelen netjes 
weer opbergen in de leskoffer. Reken op tenminste een kwartier om dit te doen. Zie 
hiervoor de instructies in paragraaf 7.2.4, blz 87.  
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Verwerking van het experiment met de H-reactor 

Hieronder staan nog enkele opdrachten die gemaakt moeten worden in het labjournaal.  
 
In een microfluidisch kanaal stromen vloeistoffen in lagen langs elkaar. Menging vindt 
alleen plaats via diffusie. Dit wordt beschreven door de wet van Fick.  

x

C
DJ



 (3)   

 
Hierbij is:  

- D de diffusiecoëfficiënt in vierkante meter per seconde (constante). 
- ΔC het concentratieverschil in mol per kubieke meter. 
- ΔX het afstandsverschil. 

 
 

Figuur 7.27  Diffusie 

 
Belangrijk bij diffusie is de diffusie lengte Ld [m]. Deze geeft aan hoever de concentratie 
is doorgedrongen in richting x per tijdseenheid t. 
 

DtLd 2  (4) 
 

6. Stel dat je de menging wilt verbeteren zonder de concentraties aan te passen, wat 
moet je dan aanpassen? (Vergeet niet dat de diffusieconstante constant is!) 
 
7. Krijg je een betere menging als je de stroomsnelheid vermindert? 

  

Diffusie richting, (x) 
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7.3.2 Experiment – Microreactor en micromixing 

De micromixer werkt anders dan de microreactor. Doordat de laminaire stroom ervoor 
zorgt dat de enige menging door middel van diffusie optreedt, zijn er methoden bedacht 
waarmee veel sneller een mengsel kan worden gegenereerd. Met het onderstaande 
experiment ga je hier zelf mee aan de slag.  

Achtergrondinformatie 

Het grootste probleem bij het mengen in de microfluidica is dat de stromen laminair zijn. 
Dat wil zeggen dat de stroom netjes recht verder stroomt. Voor een goed mengproces zou 
een turbulente stroom beter zijn. Dit komt omdat bij een turbulente stroom de vloeistof 
allemaal kleine wervelingen maakt terwijl deze verder stroomt. Door deze wervelingen 
zouden de vloeistoffen beter kunnen mengen. Hieronder is het verschil afgebeeld: 

 

Figuur 7.28a Turbulent  

 

  Figuur 7.28b  Laminair  

Om vast te stellen of een stroom turbulent of laminair is wordt het Reynoldsgetal gebruikt. 
Dit is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft van traagheidskrachten en de 
viscosekrachten. Empirisch is vastgesteld dat een stroom turbulent is bij een Reynoldsgetal 
van 2200 of groter. Het Reynoldsgetal is als volgt opgesteld: 


 Lv 

Re (1) 

Hierbij is:  

- ρ de dichtheid in kilogram per kubieke meter. 

- v de stroomsnelheid in meter per seconde. 

- L de karakteristieke lengtemaat in meter (meestal de diameter). 

- μ de viscositeit in Pascal * seconde. 

Omdat in microfluidica altijd wordt gewerkt met kanalen met zeer kleine diameters is het 
Reynoldsgetal erg klein. Er treedt dus alleen in zeer uitzonderlijke gevallen turbulente 
stroom op in deze systemen en dus is de stroom bijna altijd laminair. Dit maakt het 
mengen van de vloeistoffen een moeilijke bezigheid. 

Bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen moet veel onderzoek gedaan worden en 
moeten vele varianten van medicijnen getest worden. Hiervoor is het handig om met 
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kleine hoeveelheden te werken, want de gebruikte stoffen zijn vaak erg duur. Ook moet er 
gezorgd worden dat de medicijnen zuiver zijn. Hierbij wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de microreactor technologie.  

Voor het maken van chemicaliën en medicijnen op microschaal is het belangrijk dat 
vloeistoffen goed gemixt worden. Zo kan de reactie sneller verlopen met minder 
bijproducten. 

Er is door Micronit een voorbeeldfilm van micromixing op youtube geplaatst. Zie url 18. 
Hier kun je zien dat bij elke stap van de micromixer de vloeistoffen beter mengen.  

Mixen met de TD26-mixer 

Het is de bedoeling om zelf te kijken naar het gedrag van de TD26-mixer. Bij 
macroscopische toepassing waar twee gekleurde vloeistoffen bij elkaar komen mengen 
deze meteen. Dit gaat bij toepassingen op microschaal niet op. Met dit experiment wordt 
dit gedrag van vloeistoffen onderzocht en verklaard.  

Gebruik de procedure in hst 7.2 voor opbouwen en schoonmaken van de opstelling. 

Benodigdheden 

 

1x zwart werkblad 

 

2 x Syringe pomp 

 

2 x Adapter 

 

1 x Chiphouder 

 

 

1 x Chip TD26 

 

3 x Ferrule set 

 

2x tubing 30cm 

met connector 

 

1x tubing 50cm 

zonder connector 

 
1 x Reservoir 

 

2 x Syringe 
connector 

 

3 x Spuit 10ml 
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Benodigde vloeistoffen 

 

Gedemineraliseerd water 

 

Gedemineraliseerd water 
met kleurstof(rood). 

 

Gedemineraliseerd water 
met kleurstof(blauw). 

 
De opstelling 

 
 

Figuur 7.29  Aansluitschema mixerchip 

Vul de 10 ml spuit met gedemineraliseerd water met rode kleurstof en draai de syringe-
connector met de kleine kant aan de spuit vast. Pas op: de kleurstof gaat niet makkelijk 
uit je kleren!  

Nu is de opstelling klaar voor gebruik.  

5 (uit), tubing 
zonder  conn., 
Mengsel 

3 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof A 

1 (in), tubing 
+ connector, 
Kleurstof B 
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Uitvoeren van het experiment 

De opstelling is nu gereed voor het uitvoeren van het experiment. Hieronder staan de 
opdrachten en deze dienen te worden uitgewerkt in het labjournaal. Neem de tabel eerst 
over in je labjournaal, en vul daarna je waarnemingen in. 
 
1. Stel beide pompen in volgens onderstaande tabel en kijk goed wat er gebeurt met de 

twee gekleurde stromen. Probeer een tekening te maken van de eerste twee stapjes 
van de micromixer. Schrijf bij elke instelling op wat er gebeurt en onderzoek of de 
stroomsnelheid invloed heeft op het mengproces.  

 

Vloeistof 
A 
(µl/min) 

Vloeistof 
B 
(µl/min) 

5 5 

10 10 

20 20 

50 50 

100 100 

200 200 

500 500 

Verwerking van het experiment met de TD26-mixer 

Zoals al eerder genoemd, is de stroom in de kleine kanaaltjes volledig laminair. Het 
mengen treedt alleen via diffusie op. Om dit proces te verbeteren kan de diffusieafstand x 
worden verkleind. Je kunt zien aan vergelijking 3 dat hierdoor het resultaat zal 
verbeteren. Om de afstand te verkleinen wordt de stroom doorgesneden en daarna voor 
dezelfde stroom geplakt. Door deze stap een aantal keer te herhalen kun je in een veel 
korter kanaal een goed mengsel creëren. In figuur 7.30 en 7.31 is schematisch 
weergegeven wat er precies gebeurt met de twee parallelle gekleurde stromen. 
 
   

 

 

 

 

  

Figuur 7.30  De eerste micromixer stap 
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Figuur 7.31  De tweede micromixer stap 

Per micromixer stap wordt de stroom “geknipt” en ernaast geplakt. Dit zorgt ervoor dat je 
meerdere lagen naast elkaar hebt en dat maakt het voor diffusie veel makkelijker om 
alles te laten mengen. Een belangrijk term bij micromixers is de “interface”. Dit is het 
vlak waar de verschillende stromen elkaar raken. Hoe meer interfaces er zijn, hoe meer 
diffusie er optreedt. Hieronder is een formele vergelijking opgesteld in het vaststellen van 
de lagen en interfaces. 
 

12  nLagen  (5) 
nInterfaces  2  (6) 

 
Dus als je kijkt naar vergelijking 5 dan zie je dat één mixerstap drie lagen geeft. Bij twee 
mixerstappen zijn dit al vijf lagen. Het aantal interfaces, dus de raakvlakken tussen de 
twee stromen is altijd één minder. 
 
2. Wat is de theoretische dikte van de vloeistof laagjes na 26 mixerstappen als de 

oorspronkelijke kanaalbreedte 150μm was? 
  
3. Hoeveel keer beter mengt de micromixer in vergelijking met de microreactor? (Hierbij 

moet je eerst de Δx voor zowel de microreactor als ook de micromixer vaststellen. 
Hiermee kan met vergelijking 3 worden bepaald hoeveel keer beter de micromixer 
mengt.) 

 
4. Waarom staan de mixer elementen onder een hoek van 90 graden aan elkaar 

gekoppeld? 
 

5. Zijn er andere manieren om mixing in de microkanalen te verbeteren? 
 
Na afloop van het experiment de opstelling schoonmaken. Goed doorspoelen met 
demiwater, isopropanol en droogdeppen met stofvrije doekjes. Alle onderdelen netjes 
weer opbergen in de leskoffer. Reken op tenminste een kwartier om dit te doen. Zie 
hiervoor de instructies in paragraaf 7.2.4, blz 87. 
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Afsluiting 

Mengen is een erg delicate bezigheid in de microfluidica. Met deze verschillende 
voorbeelden heb je kunnen zien hoe je een goed mengsel op microniveau kunt maken. 
Hieronder is de inwendige structuur van de TD26 micromixer afgebeeld. 

 

Figuur 7.32  Micromixer structuur 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kun je kijken op url 19. 

 

7.4 Druppeltjes maken met een Droplet Generator 

Druppels kom je overal ter wereld tegen. De meeste mensen zullen in eerste instantie aan 
regen denken als je over druppels begint. In de wereld van Microfluidics spelen druppels 
ook een belangrijke rol. De grootste uitdaging is om druppels te maken waarbij de vorm en 
grootte van elke druppel gelijk is.  

Achtergrondinformatie 

Wellicht vraag je je af waarom er behoefte is om druppels te maken. Één van de 
bekendste toepassingen is het printen. Bij het printen is het de bedoeling dat er een kleine 
hoeveelheid inkt op het papier wordt gedeponeerd. Hoe kleiner de druppel inkt, hoe groter 
de resolutie van de printer. Hierdoor worden de printjes mooier en kan er ook inkt worden 
bespaard.  

Druppels worden ook toegepast in de zogenoemde inhalator, waarmee medicijnen 
ingenomen worden door ze in te ademen. Je ziet de inhalator het meest bij mensen die 
last hebben van astma. Ook andere medicatie kan op deze manier worden toegediend, 
omdat de longen in nauw contact staan met de bloedbaan. Op deze manier kunnen de 
medicijnen snel in het bloed worden opgenomen. Hieronder staat een stuk dat is 
gepubliceerd in Micromagazine uit 2009 over dit onderwerp: 

“De plaats waar de druppeltjes medicijn in de longen aankomen, wordt voornamelijk 
bepaald door de grootte. De locatie waar de werkzame stof het beste kan worden 
opgenomen door het longweefsel verschilt per aandoening: luchtwegverwijders voor 
astma moeten voornamelijk in het bovendeel van de luchtwegen werken, terwijl 
antibiotica over de hele longen moeten worden verdeeld. Er wordt ook gedacht om 
insuline op die wijze te gaan toedienen, omdat het via de longblaasjes binnen enkele 
seconden in de bloedbaan komt.” 
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Figuur 7.33  Inhalator van Medspray, zie url 20 
 

 

 

 

 

 
Nu is het de bedoeling om zelf druppels te maken. De druppels ga je maken met een 
speciaal door Micronit ontworpen chip waarmee je oliedruppels in water kan maken. Als jij 
het experiment goed uitvoert, kun je uitleggen hoe de druppels ontstaan en op welke 
manier je de grootte van de druppel kan instellen. 

Benodigdheden 

 

1x zwart werkblad 

 

2 x Syringe pomp 

 

2 x Adapter 

 

1 x Chiphouder 

 

 

1 x Chip FFDG 2.50 

 

3 x Ferrule set 

 

2x tubing 30cm 

met connector 

 

1x tubing 50cm 

zonder connector 

 

 
1 x Reservoir 

 

2 x Syringe 
connector 

 

 

 

2 x Spuit 10ml 

 
 

1 x Spuit 1ml 
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Benodigde vloeistoffen 

 

Gedemineraliseerd water 
 
Gedemineraliseerd water 
met surfactant (zeep). 

 

Lampenolie 

Voordat je begint 

Zorg dat je alle benodigdheden klaar hebt gezet. Bekijk alle onderdelen grondig en 
beantwoord de onderstaande vragen in je labjournaal.  

6. Bekijk de chip grondig. Waar denk jij dat de druppels worden gemaakt? Teken de chip 
na in je labjournaal en omcirkel de plek waar de druppels worden gemaakt. Je mag de 
microscoop gebruiken om de chip beter te bekijken. 

7. Welke factoren kun je instellen om de druppelgrootte te beïnvloeden? 

De opstelling 

Gebruik bij het maken van de opstelling de algemene beschrijving in hoofdstuk 7.2 

Bekijk de chip zodat je goed weet welke ingangen van de chip worden gebruikt. Dit 
experiment heeft twee ingangen en één uitgang. De twee ingangen worden gebruikt voor 
de toevoer van olie en water. De uitgangen brengen het residu naar het reservoir. Voor de 
aanvoer wordt de korte tubing gebruikt. Steek de tubing met de kant zonder connector 
door de juiste poort van de houder en sluit de ferrule aan zoals aangegeven in figuur 7.34.  

   

Figuur 7.34  Aansluitschema FFDG.2 druppelgenerator 

Als je alles goed hebt aangesloten heb je nu drie tubings aangesloten. Twee ingangen van 
de chip met een korte tubing met connector en één uitgang met lange tubing zonder 
connector zoals in figuur 7.35 weergegeven. 

 

Olie (8)Water (4) 

Druppels (3) 
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Figuur 7.35  Ingang 4 en 8 hebben een connector 

Zet de pompen klaar en sluit de stroomadapters aan. Leg 10 mL spuiten klaar. Eén spuit 
wordt gevuld met gedemineraliseerd water en één 10 mL spuit met olie. In de 
practicumkoffer is een buisje met olie aanwezig. Het is mogelijk om gebruik te maken van 
paraffineolie (lampenolie), zonnebloem-, olijf- of pindaolie (slaolie). Het resultaat van het 
experiment is van veel factoren afhankelijk. Let er op dat de olie helder en zuiver is! 
Anders is de chip binnen de kortste keren verstopt.  

De ingangen van de chip kunnen op de spuiten worden aangesloten. De ingang met nummer 
vier op de chiphouder moet worden aangesloten aan het gedemineraliseerd water. Ingang 
acht moet worden aangesloten aan de spuit met de olie. Sluit de afvoerslang aan op het 
reservoir (vul dat tevoren voor de helft met kraanwater). 

Nu is de opstelling klaar voor gebruik. Het resultaat is te zien in figuur 7.36. 

 

Figuur 7.36  De opstelling is klaar voor gebruik 
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Uitvoeren van het experiment 

Let op: het maken van druppels is een gevoelig proces. Vervuiling in de chip of variatie in 
pompsnelheid of pompdruk kunnen er voor zorgen dat het moeilijk is om stabiel druppels 
te maken. Geef vooral niet op. Het kan zijn dat er wel resultaat bereikt wordt door de 
spuiten van olie en water te verwisselen. Je maakt dan geen oliedruppels in water maar 
waterdruppels in olie. Geef niet te snel op! 
 
Stel de pomp met olie in op 2µl/minuut. Laat bij het gehele experiment de pomp met 
lampenolie op dezelfde stand. Alleen de flowrate van het gedemineraliseerde water moet 
worden gevarieerd. Hieronder staat een tabel met alle flowrates van het 
gedemineraliseerde water.  
 

Flowrates gedemineraliseerd water 

2 µl/min 

5 µl/min 

10 µl/min 

20 µl/min 

50 µl/min 

100 µl/min 

200 µl/min 

500 µl/min 

 
8. Schrijf in het labjournaal bij elke flowrate op wat je opvalt aan de druppels. Probeer 

hierbij vast te stellen hoeveel druppels er per minuut worden gegenereerd en wat de 
dimensies van de druppels zijn. De referentiedimensies staan hieronder vermeld. Om 
de druppelgrootte goed te schatten kun je de pompen tijdelijk stop zetten. 

 

Chip Breedte (µm) Diepte (µm) 

FFDG 2 100 20 

FFDG 2.50 500 100 

 
Een belangrijk dimensieloos getal voor het maken van druppels is het capillaire getal. Dit 
getal is als volgt opgebouwd: 


 

Ca  (1) 

 
Hierbij is:  

- η de viscositeit in Pascal * seconde. 
- v de stroomsnelheid in meter per seconde. 
- γ de oppervlaktespanning in newton per meter. 
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Als dit getal groter wordt dan een minimale grenswaarde worden er druppels 
gegenereerd.  
 
9. Laat zien in je labjournaal dat het capillair getal uit vergelijking 1 daadwerkelijk 

dimensieloos is. Dit doe je door alle eenheden in te vullen en alle gelijke tekens weg 
te strepen. Als je dit goed doet blijft er geen enkele eenheid over. 

 
We gaan nu dezelfde proef doen. We vervangen echter het gedemineraliseerde water met 
zeep met het gedemineraliseerde water zonder zeep. Hierdoor verander je de 
oppervlaktespanning.  
 
10. Zoek uit of de oppervlaktespanning van het water zonder zeep juist groter of juist 

kleiner wordt. Hiermee kun je ook vaststellen of het capillair getal groter of kleiner 
wordt, waar je vervolgens mee kan voorspellen of het makkelijker of moeilijker wordt 
om druppels te maken. 

 
Vervang de 10ml spuit met gedemineraliseerd water met zeep voor de 10ml spuit met 
alleen gedemineraliseerd water. De diameters van de spuiten zijn gelijk, dus deze hoeven 
niet te worden aangepast.  
 
11. Schrijf in het labjournaal bij elke flowrate op wat je opvalt aan de druppels. Probeer 

hierbij vast te stellen hoeveel druppels er per minuut worden gegenereerd en wat de 
dimensies van de druppels zijn. Gebruik hiervoor weer de eerder genoemde 
referentiedimensies.  

  
12. Stel je gebruikt een droplet generator met een kleinere “nozzle”. Dit is het gedeelte 

waar de druppels ontstaan. Zou je dan ook kleinere druppels kunnen genereren? 
 

Spoelen en opruimen van de opstelling 

De opstelling moet gespoeld worden met gedemineraliseerd water met zeep, zodat alle 
olie uit het systeem is. De olie kan er namelijk voor zorgen dat er later verstoppingen 
optreden door vuil en bacteriën. Volg hiervoor de schoonmaak procedure voor proeven 
waarbij olie is gebruikt, in de paragraaf 7.2.4 van de handleiding, pagina 87. 

Demonteer na het experiment de opstelling en berg alles weer op de juiste plaats in de 
leskoffer terug. De spuiten en slangen waar olie in gezeten heeft, extra zorgvuldig reinigen 
met water en zeep. Het opruimen kost meer dan een kwartier! 
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Verwerking van het experiment 

Hieronder zijn nog een aantal opdrachten die uitgevoerd moeten worden in het 
labjournaal. Alle benodigde gegevens staan in de onderstaande tabel. Hierbij staan de 
druppelgroottes afgebeeld bij een bepaalde stroomsnelheidverhouding tussen water en 
olie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Maak van alle bovenstaande gegevens één grafiek waarbij de 

stroomsnelheidverhouding wordt uitgezet tegen de druppelgrootte. Schrijf onder de 
grafiek wat je opvalt aan deze grafiek. Zet dezelfde grafiek ook dubbel logaritmisch 
uit. 

  
14. Stel, je wilt de productie van het aantal druppels per minuut verdubbelen zonder de 

druppelgrootte te veranderen, wat moet je dan in theorie aanpassen? 
 
15. Na een bepaalde verhouding van water en lampenolie verandert de grootte van de 

druppels niet meer. Wat is deze waarde? 

Stroomsnelheid  Druppelgrootte (µm) 

Water (µl/min) 2 µl/min olie  1 µl/min olie 

2 500 426 

5 405 345 

10 345 294 

20 294 251 

50 238 203 

100 203 173 

200 173 148 

300 158 140 

400 148 140 

500 140 140 

Afsluiting 

Via dit experiment heb je zelf kunnen ervaren op welke manier microdruppels kunnen 
worden gemaakt. Dit is slechts een enkele toepassing van een Lab on a chip. Toch heb je 
ervaren dat het niet zo makkelijk is om dit helemaal voor elkaar te krijgen. Bij sommige 
toepassingen mag het echter nooit falen. Denk hierbij aan toepassingen voor het toedienen 
van medicijnen. Als dit niet goed zou werken, krijgen mensen de medicatie niet goed 
binnen met alle gevolgen van dien.  

Aangezien bij dit experiment gebruik is gemaakt van grotere kanalen waren de druppels 
die gemaakt zijn ook groter. Hieronder staan een tweetal afbeeldingen waarbij gebruik is 
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gemaakt van veel kleinere structuren. Om deze druppels waar te nemen heb je een 
microscoop nodig. Hier kun je echter wel mooie ronde druppels zien. 

Figuur 7.37  Oliedruppels in een druppelchip met kleinere structuren dan de FFDG.2  
 
Zowel de afstand als ook de grootte van de druppels is geheel uniform. Het lijkt er echter 
op dat de druppels netjes bolvormig zijn. Alleen is het kanaal waar de druppels doorheen 
gaan erg plat. Hierdoor worden de druppels plat gedrukt. De oppervlaktespanning zorgt dat 
de druppels bolvormig zijn.  

Bonusopgave 

a. Als bonusopgave mag je proberen om het volume (in microliter) van één druppel 
olie te bepalen. Meet de druppel zo goed mogelijk op en houd rekening met de 
dimensies van het kanaal van de foto: 

Breedte (µm) Diepte (µm) 

100 20 

b. Waarom kun je met deze chip geen waterdruppels in olie maken? Wat is nodig 
om dit wel te kunnen doen? 
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7.5 Lab on a chip uit folie 

Dunne folie is geschikt voor het maken van eenvoudige Lab on a chips. De folie die voor dit 
practicum gebruikt wordt is lamineerfolie, bedoeld om papier van een beschermlaag te 
voorzien. De folie is aan één zijde bedekt met lijm die smelt bij verwarmen.  

 

Figuur 7.38 Een vel foliechips op papier, gesneden met de lasersnijder 

Foliechip met de lasersnijder 
De lamineerfolie (ongeveer 75 micron dik) wordt eerst met een 
lasersnijder bewerkt, om er kanaaltjes en gaatjes in te snijden. 
De folie is zodanig gesneden dat er drie onderdelen zijn: een 
bovenlaag met gaatjes, middenlaag met kanalen en  een dichte 
onderlaag. Let er op dat de buitenlaag de gladde zijde is, en de 
lijmlaag binnenin zit.  

 Bij het lasersnijden zit er vaak papier achter de folie; 
haal dat er eerst af.  
 

 De folie wordt gevouwen (zie figuur 7.40) en met kleine stukjes tape op een vel 
papier geplakt.  
 

 Het papier wordt dubbel gevouwen en door de lamineermachine gevoerd (warmste 
stand). Met een strijkbout (stand nylon) verwarmen kan ook.  
 

 De chip is nu gereed. Haal de chip van het papier. De folie is goed geplakt wanneer 
de chip helder transparant is. Controleer met een vergrootglas of microscoop of de 
kanalen open zijn, en goed aansluiten op de gaatjes aan de bovenzijde van de chip.  
 

Figuur 7.39 Kop van de lasersnijder
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 Schuif de chip in een (zwarte) chiphouder met een dun kunststof plaatje er in. De 
chip kan nu net als een standaard glazen chip in de chiphouder geplaatst worden. 
Volg voorschrift 7.2. 
 

 Bij het aansluiten van de chip is het van belang om de juiste aan- en afvoertubing 
te monteren. Kijk goed welke aansluitingen je nodig hebt. De werkwijze van de 
standaard foliechip is gelijk aan die voor de H-reactor in experiment 7.3.1. Let op 
dat de chip makkelijk kan lekken bij hogere druk. Test de capillaire werking ook 
eens met druppeltjes inkt die je direct op de gaatjes aanbrengt. 

Met de lasersnijder kunnen talloze verschillende chips gemaakt worden. De folie kan ook in 
meerdere lagen geplakt worden, of er kan gebruik gemaakt worden van dubbelzijdig 
klevende folie. Het materiaal leent zich voor veel creativiteit. 

 
Foliechip met de schaar: de KNIP-chip (ontwikkeld door Jan Jaap Wietsma) 
Lamineerfolie leent zich ook om grotere chips te maken. De KNIP-chip wordt gemaakt van 
dunne folie, waarin de gaten geponst worden met een perforator en de kanalen geknipt 
worden met een schaartje. 

Benodigdheden: 

Fijne scherpe schaar, gewone bureauperforator (scherp), lamineerfolie 75 micron, 
lamineermachine, plakband, papier, tissue, verdunde inkt, pipetspeentje, pipetten of 
wattenstaafjes, marker (ca 0,5 mm). Eventueel scalpel of scheermesje. 

  

Figuur 7.40 Vouw‐foliechip. Idee en tekening: Jan Jaap Wietsma, productie Wout Zweers. 
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Werkwijze:  

 Knip 3 stukjes enkele lamineerfolie van ca 5 x 10 cm (let op: een lamineerhoes 
bestaat uit twee vellen folie), zie figuur 7.41 (1). Een formaat van 5 x 5 werkt ook 
prima, en je hoeft minder lange kanalen te knippen. 
  

 Teken het kanalenpatroon van de 
chip op de gladde zijde van een 
stukje folie. Leg een tweede 
stukje folie met de lijmkant naar 
binnen, gladde zijde buiten (2) 
 

 Perforeer beide stukjes folie op de 
plaats waar vloeistof de chip in of uit  
moet (4) 
 

 Knip met een schaartje de kanalen (3). Let op 
dat je tweemaal langs de lijntjes knipt. Het 
handigst is om de lijn precies weg te knippen. 
Je hebt dan een kanaaltje van ongeveer 1 mm breed gemaakt. 
 

 Alternatief voor gevorderden: het is ook mogelijk om de kanaaltjes te snijden met 
een scalpel of scheermesje. Als je twee helften van een doorgebroken scheermesje 
met dun karton ertussen aan elkaar plakt kun je een kanaal in één keer snijden. De 
dikte van het karton bepaalt de snijbreedte. Gebruik een snijplankje als 
ondergrond.  
 

 Laat gaatje (5) en het bijbehorende stukje 
kanaal eventueel weg. Het centrale kanaal 
kan ook eindigen in één gaatje, zie figuur 
7.43. 
 

 Leg de stukjes op elkaar;  folie met de 
gaatjes boven, folie met kanalen in het 
midden en de dichte folie onder. Zorg 
dat de gaatjes netjes boven elkaar 
zitten. 
 

 Leg het stapeltje folie op een gevouwen vel papier, en zet vast met twee kleine 
stukjes plakband (tip: vouw het plakband op een hoek dubbel om nadien makkelijk 
te kunnen verwijderen). De chip kan zo niet verschuiven. Als een stukje folie aan 
de rand uit steekt, zal dit na het lamineren aan het papier zijn vastgeplakt. 
 

 Vouw het papier met de chip er in voorzichtig dubbel, en voer (met de dichte kant 
voor) door de lamineermachine (stand 125 micron), of strijk met de strijkbout 
(stand Nylon) de folie op elkaar. Na het verwarmen moet de chip mooi transparant 
zijn. Anders nogmaals lamineren. Kleine stukken folie kunnen in de 

1       2 
3 

5 

4 

Figuur 7.41 Schets voor een KNIP‐chip

Figuur 7.42 KNIP‐chip bestaat uit 3 laagjes 

folie, waarvan de middelste kanalen heeft 
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lamineermachine achterblijven, dus altijd in een vel papier lamineren. Door de 
druk van de rubber rol kunnen bredere kanalen dichtgedrukt worden; het papier 
gaat dit enigszins tegen. Al doende ontdek je wel wat de maximale breedte is. Het 
is ook mogelijk om een dikkere folie voor de middenlaag te gebruiken.  
 

 Haal de chip los van het papier en knip eventueel wat van de rand af. Breng nu met 
een pipet of wattenstaafje een druppel inkt op een gaatje aan de bovenzijde, en 
kijk wat er gebeurt. Zorg dat de vloeistof eerst de kanalen vult, voordat je in een 
ander gaatje inkt doet. Je sluit anders luchtbellen in die er lastig weer uit gaan. 
 

 Je kunt de doorstroming van de vloeistof op gang houden door aan de uitgang met 
een tissue of pipetspeentje vloeistof weg te zuigen. 
 

 Na gebruik kan de chip onder de kraan doorgespoeld worden voor hergebruik. 

Figuur 7.43 Maken van de KNIP‐chip (linksboven: ontwerpen, perforeren en knippen, rechtsboven: na 

het lamineren de chip vullen, rechtsonder: laminaire stroming). Linksonder: chip met electroden van 

aluminiumfolie (extra gaatjes in de toplaag, aluminiumfolie op de middenlaag mee gelamineerd). 

Figuur 7.44 Kleinere KNIP‐chip, formaat ongeveer 5x5 cm.  Links: folie met kanalen die gesneden zijn met een 

dubbel scheermesje. Lange kanaal ca 1,5 mm breed. Rechts: de werkende chip; flow blijft op gang met tissue.
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Bijlage 1 Handleiding labjournaal schrijven  

 

Labjournaal  

Wat is een labjournaal?  

Een labjournaal is een papier (liefst in een schrift of map) waar je, tijdens het uitvoeren 
van een practicum of experiment, op bijhoudt wat je allemaal doet en wat de resultaten 
van je metingen en observaties zijn.  

Een labjournaal geeft je de mogelijkheid om de proef nog een keer op precies dezelfde 
manier te herhalen. Dit is, zeker als je opzienbarende of onverwachte resultaten hebt, 
zeer nuttig: het geeft je de mogelijkheid om zelf te checken of je het wel goed hebt 
gedaan of om aan anderen te laten zien dat je resultaten echt kloppen.  

Door steeds op te schrijven wat je aan het doen bent dwing je jezelf bovendien om continu 
na te denken waarom je dingen doet, wat het doel ervan is en of je nog snapt waar je mee 
bezig bent.  

Een goed, systematisch en overzichtelijk labjournaal maakt het een stuk eenvoudiger om 
later een verslag, rapport of wetenschappelijke publicatie te schrijven over je 
bevindingen.  

 

Indeling van een labjournaal  

• Naam  

• Datum & tijdstip  

• Titel  

• Inleiding  

• Procedure experiment  

• Materiaal  

• Resultaten & berekeningen  

• Conclusies & evaluerende opmerkingen  

• Literatuur  
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Invulling van de onderdelen  

Naam  

Noteer je eigen naam, die van eventuele partners met wie je het experiment uitvoert, en 
van de assistent en docent die het experiment begeleiden.  

Datum & tijdstip  

Waarop je het experiment hebt uitgevoerd.  

Titel  

Een goede titel vertelt duidelijk en zo kort mogelijk waar het experiment over gaat; alle 
sleutelwoorden en ook de wetenschappelijke naam van proefdier / plant (en de 
taxonomische groep waartoe die behoort) staan erin.  

Inleiding  

In een paar regels geef je in je eigen woorden aan wat het doel van het experiment is: 
waar probeer je m.b.v. het experiment achter te komen, wat is de probleemstelling? Dit 
dwingt je om van tevoren goed na te denken over wat je gaat doen en dit maakt de 
uitvoering van je experiment een stuk eenvoudiger. Ook eventuele verwachtingen die je 
bij het experiment hebt kun je hier weergeven.  

Procedure experiment  

Hoe is het experiment opgezet? Wat zijn de achtereenvolgende handelingen? Welke 
meettechnieken zijn er gebruikt? Wat is de steekproefgrootte? Vaak is het mogelijk de 
verschillende stappen of onderdelen van een experiment in een kort overzichtelijk schema 
weer te geven.  

Materiaal  

Welke chemicaliën, instrumenten, apparatuur, organisme, of proefobject gebruik je? Regel 
is, dat alle gegevens die nodig zijn om het experiment op een identieke manier te 
herhalen, er in moeten staan (bijv. concentraties chemicaliën, afstelling apparatuur, type 
en ev. serienummer van apparatuur, temperatuur etc.)  

Resultaten & berekeningen  

Vaak is het handig om van tevoren al kolommen of tabellen te maken waarin je de kale 
meetgegevens zo kunt neerzetten. Sommige gegevens (data) zijn al resultaten op zich. 
Andere zullen echter verder moeten worden uitgewerkt (hoe doe je dat, welke formules 
gebruik je erbij?). Sommige tabellen kunnen worden omgewerkt tot een grafiek die de 
resultaten veel duidelijker weergeeft (zie voor het maken van grafieken en tabellen 
bijlage 6.1). Alle “automatisch” meegekregen data (computer of printer uitdraai, foto’s 
etc.) kunnen als bijlagen aan het journaal worden toegevoegd. Vergeet niet om de 
grootheden en eenheden te vermelden!  
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Conclusies en evaluerende opmerkingen  

Is het je gelukt een antwoord te vinden op het probleem uit de inleiding? Zo ja, hoe 
betrouwbaar is het resultaat en wat kun je er uit concluderen? Zo nee, wat zou er fout 
gegaan kunnen zijn en heb je een idee of de vraagstelling ook op een andere manier (met 
behulp van andere experimenten) zou kunnen worden onderzocht?  

Literatuur  

Van welke literatuur heb je bij het uitvoeren en bedenken van het experiment gebruik 
gemaakt (practicumhandleiding, hoofdstuk uit syllabus of leerboek, artikel)?  

 

Praktische tips  

• Realiseer je van tevoren met welke eventueel gevaarlijke apparatuur, chemicaliën of 
micro-organismen je gaat werken. Bedenk wat je moet doen als er toch iets mis zou gaan!  

• Spoel geen verontreinigende stoffen door de gootsteen.  

• Schrijf niet letterlijk de handelingen en gegevens uit de handleiding over. Verwijs dan 
naar de handleiding of gebruik je eigen woorden. Vermeld wel alle afwijkende handelingen 
ten opzichte van de handleiding.  

• Zorg dat je labjournaal overzichtelijk blijft. Nummer je proeven, begin elke nieuwe 
proef op een nieuwe bladzij en geef je proeven en proefonderdelen aan met een titel. Zet 
je naam en die van eventuele partners rechtsboven op de pagina. Je kunt in een schrift of 
map de rechterbladzijden gebruiken voor je aantekeningen en de linkerbladzijden als klad 
(berekeningen). In de linkerkantlijn kun je de datum en tijd van de proef weergeven.  

• Plan waarnemingsreeksen vooraf. Dit kun je doen door van tevoren al tabellen in te 
tekenen.  

• Wees niet karig met toelichtingen. Jouw aantekeningen moeten zo volledig zijn dat je 
ook op een later tijdstip nog begrijpt waarom je bepaalde handelingen op een bepaalde 
manier hebt verricht.  

• Scheur nooit pagina’s uit je labjournaal. Wie weet mis je die gegevens later toch nog.  

• Schrijf ook op wat er allemaal fout gegaan is. Dit voorkomt dat je deze fouten weer 
maakt als je de proef herhaalt.  
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Voorbeeld labjournaal  

 

Proef 1 10-09-99  

S.de Wit & B.Bos  

Begeleider: B.Baan  

Scheiden van caseines en wei-eiwitten in melk. Controle ervan d.m.v. gelelektroforese  

Inleiding: In melk zitten zeer veel verschillende eiwitten met verschillende functies. Deze 
eiwitten zijn te verdelen in wei-eiwitten en caseine eiwitten. Casinee eiwitten 
onderscheiden zich van andere eiwitten doordat ze bij een pH van 4.6 onoplosbaar worden 
(het isoelectrisch punt van caseine eiwitten ligt rond pH=4.6). De wei eiwitten zijn de 
overige eiwitten die bij een pH van 4.6 wel opgelost blijven. In dit experiment worden de 
caseines van de wei eiwitten gescheiden d.m.v. toevoegen van zuur. Zowel de caseine als 
de wei fractie worden op SDS-PAGE gel gebracht samen met een molecuul marker. D.m.v. 
gelelektroforese worden eiwitten op grootte van elkaar gescheiden. Op deze manier kan 
gecontroleerd worden of inderdaad de caseine eiwitten van de wei eiwitten gescheiden 
zijn.  

Procedure experiment: De instructies uit de handleiding zijn gevolgd. Alleen op punt 5 is 
ervan afgeweken: het precipitaat is één keer gewassen i.p.v. 2 keer omdat er anders te 
weinig van over zou blijven (dit was bij andere groepen zo).  

Materiaal  

Voor de isolatie: Voor de gelelektroforese:  

-Magere Melk -Tris-glycine elektroforese buffer  

-Urea -0.2 M imidazol/0.1%(w/v)SDSopl.  

-0.5 M HCl -0.2 M ZnSO oplossing  

4 -6 M Urea -Gedestilleerd water  

-Sample buffer -Plastic folie  

-Magnetische roerder -Gelsysteem  

-PH meter -Precasted gel (gradientgel 4-15%)  

-Roervlo -Biohit pipet P100 met puntjes  

-Aqua dest  

-Trechter  

-100/150 ml bekerglas Gevaarlijke stoffen  

-100 ml maatcilinder HCl: zoutzuur: corrosief (bijtend)  
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-filtreerpapier Acrylamide: tast zenuwstelsel aan:  

-Biohit pipetten P10, P100 bij hoge concentraties:  

-Epjes & eppenrek handschoenen dragen!  

Na het opbrengen van de monsters (zie handleiding) op de gel werd de gel 
geëlectroforeerd bij 200V gedurende 1 uur 

Resultaten en berekeningen:  

De verdunde melk werd aangezuurd met 0.5M HCl. Voor het aanzuren was de pH 6.85, na 
toevoeging van HCl: 4.54. Na aanzuren waren de neergeslagen (caseine) eiwitten wit 
(fractie 1) en de opgeloste (wei)eiwitten licht geel (fractie 2). De volgens het schema in 
‘materiaal en methoden’ in de handleiding bereide fracties werden op gel gebracht en 
geëlectroforeerd.  

Figuur: fotocopy van de gel. Laan 1: monster 6; laan 2: monster 5; laan 3: monster 4; laan 
4: Molecuul marker; laan 5: monster 3; laan 6: monster 2; laan 7: monster 1.  

Uit het bandenpatroon in laan 5,6 & 7 (allen fractie 1) kan je afleiden dat hier veel 
eiwitten met grootte tussen 22 en 31 kDa zitten (veel meer dan in laan 1,2,3). Dit komt 
redelijk overeen met in literatuur gevonden groottes van caseines (11-23 kDa). In laan 
1,2,3 (fractie 2) zitten eiwitten met grootte die duidt op aanwezigheid van lactoferrine 
(±70kDa), serum albumine (±60kDa), lactoglobuline (±18kDa) en lactoalbumine (±14kDa). 
In deze laantjes zitten ook wat eiwitten die tot de caseines behoren. 

Conclusies & evaluerende opmerkingen: 

Het doel van dit experiment was d.m.v. precipitatie van de caseines uit magere melk, de 
caseines van de wei-eiwitten te scheiden. Relatief is fractie 2 zuiverder dan fractie 1, 
want uit de gel blijkt dat in fractie 1 zeer veel caseines zitten, maar ook de wei eiwitten 
uit fractie 2 zijn duidelijk aanwezig. De caseines zijn beter gescheiden (weinig caseines in 
wei-fractie).  

Het wassen van de caseine fractie is zeer belangrijk voor het krijgen van een zuivere 
caseine fractie. Wij hebben een wasstap overgeslagen. Dit kan een reden zijn voor het 
minder goed scheiden van caseines en wei eiwitten. Een andere oorzaak kan zijn dat de 
wei eiwitten gelijktijdig met de caseines precipiteren. 

 

Zie url 22. 
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8 URL lijst 

nr  hoofdstuk  website 

1 Colofon http://betavak-nlt.nl/ 

2 Colofon http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ 

3 1.5 http://www.micronit.com/ 

4 2.1 http://www.mtc-usa.com/cebasic.asp 

5 2.1 http://www.unsolvedmysteries.oregonstate.edu/MS_05 

6 2.1 http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_chip 

7 2.1 http://www.unsolvedmysteries.oregonstate.edu/microarray_07 

8 2.3 http://www.blender.org/ 

9 2.3 http://forum.computeridee.nl/showthread.php?t=55117 

10 2.4 https://youtu.be/0fKBhvDjuy0 

11 3.4 http://www.micronit.com/ 

12 4.1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fmm7PkBa8ts 

13 4.2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BlMMrAaYkWw 

14 5.6 http://www.blender.org/ 

15 5.6 http://forum.computeridee.nl/showthread.php?t=55117 

16 5.6 http://www.labochip.nl 

17 5.7 http://www.micronit.com/blog/portfolio-item/microreactors/ 

18 7.3 http://www.youtube.com/watch?v=veWVIY_ADhU 

19 7.3 http://www.micronit.com/technologies/lab-on-a-chip-platforms/mixing-reaction/ 

20 7.4 http://www.medspray.nl/ 

21 7.2 http://www.syringepump.com/ 

22 B1 http://students.uu.nl/file/13557/download?token=M81XmDNI 

23 2.3 http://www.understandingnano.com/medicine.html 

24 5.6 https://www.youtube.com/embed/RlSWYRB56OY 

 


