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‘Buitenaardse' bacterie heeft aards DNA
Het DNA van de ‘buitenaardse' bacterie die NASA vorig jaar in een meer op aarde vond, is in kaart gebracht en 

blijkt verbazend gewoon.Kunt u zich de groots aangekondigde persconferentie van NASA van een jaar 

geleden nog herinneren ... bekijken »

Loopbaanswitch Jan Willem Rodenburg: "Het gaat nog steeds om 
chemie"
In mei dit jaar trad vice-voorzitter Jan Willem Rodenburg terug uit het bestuur van Fenelab. Samen met Jan 

Basten en Tinus Vernooij werd hij op 9 november 2011 door het bestuur uitgezwaaid. Hij nam daarmee echter 

niet alleen afscheid ... bekijken »

De belangrijkste thema's rond accreditatie op een rij
Drs. ing. Ed Wieles, hoofd Strategie & Ontwikkeling bij de Raad voor Accreditatie (RvA), heeft begin dit jaar 

zitting genomen in de Commissie Accreditatie van Fenelab. Wieles is de opvolger van Cor de Ruiter.Ed Wieles 

vertegenwoordigt in de Commissie ... bekijken »

Afweersysteem kweektomaat opgehelderd
Kweektomaten blijken bepaalde suikerverbindingen te missen die wilde tomaten wel hebben. Wilde tomaten 

kunnen zich daarmee beschermen tegen de vraat door insecten. Dat blijkt uit systeembiologisch onderzoek 

aan de Universiteit Leiden door van dr. K. Leiss en promovendus M ... bekijken »

Bot gekweekt in laboratorium
Nederlandse wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om bot te laten groeien in een laboratorium. 

De onderzoekers van de TU Eindhoven hebben de groei van calciumfosfaat in collageen bewerkstelligd. Dat 

proces vindt ook plaats bij botgroei het ... bekijken »

Ophef over ontwikkeling dodelijk griepvirus
Nederlandse onderzoekers van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum hebben in het laboratorium een 

extreem dodelijk griepvirus weten te creëren. De Nederlandse onderzoeksleider Ron Fouchier maakte een 



genetisch aangepaste variant van het vogelgriepvirus H5N1, die zeer waarschijnlijk overdraagbaar is van ... 

bekijken »

Agenda

Een compleet overzicht van de activiteiten van Fenelab en haar commissies is te vinden op de kern van de 

Fenelab-site (alleen toegankelijk voor leden).

2012-01-20 - Technische Commissie Milieu 

Eurofins Analytico, Barneveld

Klik hier voor meer informatie.

2012-01-18 - Commissie Accreditatie 

DARE!!, Woerden

Klik hier voor meer informatie.

2012-01-17 - Dagelijks Bestuur Fenelab 

Telecon.

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Senior Microbiological Technician

Senior analist spectroscopie

Medewerker Customer Services - foodlab

Afdelingshoofd Bodemfysisch- en Elementonderzoek 38,5 uur p.w.

Experienced project leader in detection methods in food safety

Inspecteur drukapparatuur

Medewerker customer service, minerals laboratorium

Kijk voor een compleet overzicht van de vacatures op de website.

Leden kunnen hun vacatures kosteloos op de Fenelab-site plaatsen! Kijk hier voor de mogelijkheden. 

Colofon

De Fenelab Nieuwsbrief is een uitgave van Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria, 

kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. De Fenelab Nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en wordt gratis 

verspreid onder de abonnees.
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