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Nieuw bestuurslid: 

Nieuw bestuurslid: 
Bernd Kroon

Bernd Kroon is in het bestuur 
toegetreden namens de 
Nederlandse 
drinkwaterlaboratoria. Elk 
bestuurslid heeft een portefeuille 
met aandachtsgebieden, in dit 
geval Europa, waarbij Bernd 
Fenelab mag vertegenwoordigen 
als bestuurslid en 
penningmeester van Eurolab. 
Daarnaast worden 
bestuursleden als linking-pin 
gekoppeld aan …
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TTIP: commotie 

TTIP: commotie 
concentreert zich op 
milieu- en 
voedselnormen

Op 2 mei maakte Greenpeace 
onderhandelingsdocumenten 
over TTIP openbaar, daartoe in 
staat gesteld door de 
Nederlandse afdeling van de 
organisatie. Wat er vooral uit 
bleek is een principieel verschil 
in de benadering van …
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merieuxnutrisciences.nl

Project Examinering Asbestlaboratoria (vervolg)

In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u over het project examinering 
van inspecteurs die de eindbeoordeling doen op asbestsaneringslocaties.
De behoefte om een centrale wijze van examinering te hanteren bestaat 
al geruime tijd bij de asbestlaboratoria die lid zijn van Fenelab. 
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Eurofins Analytico kort ontruimd

Op vrijdag 15 april werden drie medewerkers van laboratoriumbedrijf 
Eurofins Analytico in Barneveld licht onwel door blootstelling aan een stof. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Midden schaalde kort op tot GRIP1-
niveau, maar al snel werd het bedrijf weer vrijgegeven. 
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LabSafety 2016: 
veiligheid moet je actief 
organiseren

NEN wordt honderd en 
Koninklijk

RvA had het in 2015 
extra druk

COLUMN 

Weird Science

Ooit een slak gezien die door 
zijn overgewicht niet vooruit 
komt of uit zijn huisje barst? 
Waarschijnlijk waren deze 
vragen mede de basis voor het 
onderzoek dat recent is 
uitgevoerd naar de werking van 
de hersenen van de slak in 
relatie tot honger.

Ik merk dat ik mezelf gelijk de 
vraag stel : WAAROM? Waarom 
dit onderzoek? Was er niks 
anders te onderzoeken, zoals 
bijv. het geneesmiddel voor 
ALS?? Wie boeit het nou of een 
slak obesitas heeft? Ik hoor de 
ras wetenschappers al in mijn 
oren schreeuwen want ‘elk 
onderzoek is belangrijk hoe klein 
en insignificant het ook lijkt’. 
Maar kom op, serieus!?
En wat hebben deze 
wetenschappers ontdekt? De 
slak heeft twee hersencellen 
waarmee hij/zij bepaalt wanneer 
er wordt gegeten en wanneer 
niet. Hardstikke leuk voor een 
Triviant vraag maar verder ook 
echt niet.

En nu? De toepassingen zijn 
natuurlijk legio; Reduceer het 
aantal hersencellen van mensen 
met overgewicht tot deze twee 
slakhersencellen en het 
overgewicht probleem is 
opgelost! Of, blokkeer deze 
hersencellen bij de slak en je 
escargots worden MEGA!



Fenelab op Asbestos 2016

Fenelab stond ook dit voorjaar weer met een stand op de Asbestos beurs 
in Ahoy Rotterdam. Oebele Struijk van Fibrecount Analyse gaf in het 
congresprogramma een presentatie over veiligheid van asbestprojecten.
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EU-commissaris Thyssen stelt 13 grenswaarden 
voor

Dat de Europese Commissie medio mei grenswaarden voorstelde voor 
dertien kankerverwekkende stoffen is een stap vooruit. Maar er moet snel 
meer gebeuren, want op dit moment is er binnen de EU geen sprake van 
…
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18e Fenelab LabDag

Op 16 juni vond de 18e Fenelab LabDag plaats. Eerste programma-
onderdeel was de Algemene Ledenvergadering bij ALcontrol Laboratories 
in Rotterdam-Hoogvliet. Na de lunch ging het gezelschap naar SGS …
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Doorstart Fenelab Commissie MVO

De Fenelab Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
maakt dit jaar een doorstart.
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Wet BeZaVa vereist voor 1 oktober belangrijke 
keuze

Is uw bedrijf eigenrisicodrager voor de WGA? Dan moet u voor 1 oktober 
dit jaar een belangrijke keuze maken. 
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Het kan zijn dat ik een te 
bekrompen blikveld heb, maar 
als ik de laatste 
wetenschappelijke nieuwsitems 
lees,
- Stompneusaap verzorgt 
stervend vrouwtje…
- Hommel voelt elektrisch veld 
van bloem met lichaamshaar…
- Meerkatten eten regelmatig 
vleermuizen…
- Zeeschildpadden leggen hun 
eieren liever op aangeharkt 
strand…
moet ik goed zoeken naar enige 
maatschappelijke relevantie en 
bedenk ik me dat de mensheid 
al lang een remedie voor alle 
huidige ziektes had kunnen 
vinden als we onze 
wetenschappelijke tijd eens 
goed zouden besteden. Maar 
voor nu denk ik dat vooral de 
maker van Triviant in zijn 
vuistjes lacht…….. op naar de 
volgende editie KA-CHING!

Ben Afel
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