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0 Inleiding

Regelmatig krijgt AT Osborne de vraag: ‘Hoe ziet het lab voor de volgende 

generatie eruit?’. Om hier een antwoord op te kunnen geven, ging AT Osborne 

in gesprek met onderzoeksgroepen van uiteenlopende disciplines met 

wisselende laboratoriumtypes. Het resultaat hebben wij vertaald in onze visie 

voor Het Laboratorium van Morgen.

Eén van de resultaten hebben AT Osborne en LIAG uitgewerkt. Het 

resultaat daarvan vindt u in dit document. Het basisprincipe is een 

onderzoeksomgeving waarbij de onderzoeker centraal staat. Wij noemen dit 

‘Researcher Centred Research’. De werkzaamheden van de onderzoeker zijn 

leidend en niet de rangschikking van het laboratorium, zolang de faciliteiten 

mee kunnen bewegen.
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1 Ambities voor de toekomst

• Handhaven van veiligheidsprotocollen in een 

laboratoriumomgeving inclusief het beschermen 

van eigen uitrusting en materiaal

• Benodigde faciliteiten zijn voor iedere onderzoeker 

ten alle tijden beschikbaar, het onderzoeksproces 

wordt nooit verstoord of onderbroken

• Beperking van energieverbruik en C02 uitstoot 

(minimalisatie vloeroppervlakte en ventilatievraag)

• Automatisering van de logistiek - de werkomgeving 

is snel beschikbaar voor de onderzoeker 

Op basis van gesprekken en ontwerpateliers met jonge 

promovendi en huisvestingsmedewerkers hebben 

wij de ambities opgesteld waaraan Het Laboratorium 

van Morgen zou moeten voldoen. Zij vormen het 

uitgangspunt voor ons ontwerp.

De ambities zijn:

• Personaliseren van het laboratorium

• Optimalisatie van de ergonomie en veiligheid in het 

onderzoeksproces
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MOVER
Het persoonlijke 
labmeubel

DockingStation
De basis 
voorzieningen

MOVER
ControlSystem
Het automatische 
beheerssysteem

Mix & Match

Store & Control

Plug & Play

1 Ambities voor de toekomst
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2 Het verhaal van Celine

Celine doet haar promotieonderzoek. Van tijd tot tijd 

gaat ze daarvoor naar het lab om haar analyses voor 

te bereiden en in te zetten. De meetresultaten kan ze 

vanaf elk platform via het infocentrum oproepen om 

te verwerken/bewerken. Dat kan feitelijk overal maar 

het liefst werkt ze dan in de werkomgeving van de 

onderzoeksgroep.

Zij woont ‘thuis’ met haar partner. Samen wonen zij in 

een starterswoning aan de rand van de binnenstad. Deze 

woning is eigendom van een stichting die gerelateerd 

is aan de studentenhuisvesting. De next step in hun 

wooncarrière. Een aantal van haar collega’s die uit het 

buitenland komen wonen in het ICC. In dit International 

Community Centre beschikken zij over woon/werk 

accommodaties. Je kunt er prima werk en privé 

scheiden, maar je kunt er ook gemakkelijk met collega-

onderzoekers in contact komen. 

Om een beeld te schetsen van de situatie in 2035 beschrijven wij hier een dag 

uit het leven van onze hoofdpersoon. Celine is als klein meisje gefascineerd 

door biologie. Al vroeg gaat zij onderzoekjes doen en dat leidt tot een studie 

biologie aan de universiteit. Zij belandt in het microbiologisch onderzoek en 

krijgt een kans om te promoveren. Zie hier haar verhaal.
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2

Maar Celine woont dus thuis en gaat per fiets naar 

de onderzoeksfaciliteit op de campus. Aangekomen 

biedt zij haar fiets aan bij de ‘fietsenkluis’. Dit is een 

geautomatiseerd ondergronds Fiets-Parkeersysteem. 

Ze biedt haar fiets aan via een terminal, wordt 

geïdentificeerd en verdwijnt in de ‘fietsenkluis’ en aan 

het eind van de dag ziet ze hem weer terug. Lekker 

makkelijk en beveiligd tegen diefstal. 

Het doet haar ineens denken aan de inrichting van het 

laboratorium. Daar werkt het eigenlijk ook net zo. Haar 

MOVER komt tevoorschijn uit de opslag wanneer zij er 

om vraagt en verdwijnt weer als ze klaar is met werken.

Het verhaal van Celine

09:50 10:0009:50 10:00
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2

En inderdaad, als ze haar jas aantrekt en binnenkomt 

in het lab staat haar MOVER al klaar. Het is een kast 

op wielen met een werkblad. Eigenlijk niet meer dan 

dat. Aan het begin van haar onderzoek heeft zij de 

configuratie zelf kunnen bepalen. Voor Celine is het 

belangrijk dat ze een deel van haar samples gekoeld 

kan bewaren. De temperatuur moet tussen de +2 en +8 

graden Celsius zijn. Dus in haar MOVER zit een koel-

gedeelte dat ook een eigen accu heeft voor het geval 

de stroom is afgekoppeld. Verder zit er een voorziening 

in om de diverse buffers op te bergen en een beperkt 

aantal pipetten, filters en een thermometer heeft ze zelf 

op voorraad. 

Het is niet de bedoeling om eigen voorraden disposibles 

te hebben, deze kan je heel gemakkelijk in de ‘Lab-shop’ 

krijgen. Dit is een uitgifteloket met een automaat voor 

de meest voorkomende hulpmiddelen zoals disposibles, 

handschoenen, glaswerk etc. Zo kan je ook spulletjes 

krijgen wanneer je bijvoorbeeld in de nacht iets moet 

doen en het winkeltje niet is bemand.

Het verhaal van Celine
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Wanneer de MOVER nog niet voor haar is klaar gezet, 

kan Celine dat ook zelf doen. Dan rijdt zij de MOVER 

met behulp van een kleine elektromotor ’ via de belijning 

op de vloer naar haar werkplek. Sturen gaat eenvoudig 

m.b.v. knoppen. Daar aangekomen sluit ze de MOVER 

aan op het DockingStation. Hierin zitten de meest 

voorkomende gassen, elektra en data aansluitingen. 

2

Bij de voorbereiding van de samples voor haar 

onderzoek heeft ze een schudder en calorimeter nodig. 

Deze wordt vanuit de centrale opslag toegevoegd aan 

haar MOVER op het moment dat deze voor Celine klaar 

staat. Maar het kunnen ook andere kleine apparatuur 

zijn zoals centrifuges, waterbaden, tafelmicroscopen, 

vacuüm- of vloeistofpompen.

Het verhaal van Celine

10:05 10:10
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2

De analyses vinden plaats in een proefopstelling die 

opgesteld staat in één van de klimaatkamers. Ze 

brengt haar samples naar de opstelling maar het is ook 

mogelijk haar MOVER mee te nemen. Omdat de MOVER 

elektrisch rijdt, kan ze zonder gevaar haar samples 

vervoeren.

Alle grote voorzieningen e apparatuur zijn net als 

vroeger in aparte apparatenkamers geplaatst. Koel/

vrieskasten, -80 gr C vriezers maar ook autoclaven en 

reiniging-spoelapparatuur staan op een vaste plek en 

zijn niet verplaatsbaar. In het voorbereidingslab zijn 

zuurkasten en LAF kasten beschikbaar.

Sommige van de zuurkasten en LAF kasten zijn 

zo vormgegeven dat een MOVER er eenvoudig 

aangekoppeld kan worden. Ook hier zijn de 

aansluitmogelijkheden van het DockingStation 

aanwezig en met een handomdraai kan je aan de slag. 

Micro biologische veiligheidswerkbanken staan in 

aparte labs vanwege contaminatierisico’s. Het is niet de 

bedoeling daar met de MOVER in en uit te rijden.

Het verhaal van Celine

17:3017:30
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2

Wanneer zij klaar is met haar werkzaamheden biedt ze 

haar MOVER aan bij de opslagterminal en gaat weer 

terug naar de MOVER-opslag. Dat regelt ze allemaal met 

een app. De kleine schudder en de calorimeter worden 

apart opgeslagen De MOVER zelf wordt opgepakt 

en geplaatst in de MOVER-opslag. Daar wordt deze 

aangesloten op elektra en data, zodat de samples goed 

blijven en in geval van storing er melding van wordt 

gemaakt.

Celine doet haar labjas uit in de garderobe en vertrekt 

weer naar de ‘fietskluis’. Dan verschijnt haar fiets en gaat 

ze terug naar haar huis en haar partner.

Het verhaal van Celine

18:15 18:30
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In het persoonlijke laboratorium is de fysieke omgeving 

gericht op een optimale ondersteuning van de 

onderzoeker en het onderzoeksproces. Voorzieningen 

zoals uitrusting en materialen zijn altijd beschikbaar 

wanneer de onderzoeker deze nodig heeft. 

De MOVER voorziet in de eigen voorzieningen, is flexibel 

en kan in verschillende laboratorium omgevingen 

geplaatst worden, zoals en algemeen laboratorium 

of een ruimte met bijzondere voorzieningen. De 

onderzoeker plaatst zijn persoonlijke MOVER in de 

meest optimale onderzoeksomgeving, passend bij de 

werkzaamheden op dat moment. 

Het MOVERLab-concept bestaat uit drie onderdelen: 

De MOVER, het DockingStation en het 

MOVERControlSystem.

3 Researcher Centered Laboratory

Elke labmedewerker heeft een eigen plek in het lab nodig 

met ruimte voor eigen samples, oplosmiddelen en enkele 

eigen instrumenten voor voorbereidende handelingen. 

Als ik mijn persoonlijke unit nodig 
heb wordt die opgehaald en 

klaargezet. Ik kan hem gebruiken 
zolang als ik hem nodig heb. 

Als ik klaar ben, wordt de unit 
weer teruggeplaatst in het 

verzamelpunt.



15

AT OSBORNE + LIAG + HET LABORATORIUM VAN MORGEN

3 Het persoonlijke laboratorium

De MOVER is het persoonlijke 

labmeubel en heeft ruimte voor 

eigen persoonlijke voorzieningen 

zoals bijvoorbeeld instrumenten, 

materialen en buffers. 

De MOVER kan op slot, heeft een 

eigen werkblad en is vrij samen te 

stellen met kastruimte, lades, racks 

en eventueel een koelelement. 

Zo nodig heeft een onderzoeker 

meerdere MOVERs tot zijn 

beschikking. Men sluit de MOVER 

aan op het DockingStation.

Het DockingStation hangt op een 

vaste grid in het laboratorium, 

passend bij de afmetingen van 

de MOVER. Het is flexibel, in 

hoogte verstelbaar en kan in 

het plafond opgeborgen worden 

wanneer het niet in gebruik is. In 

het DockingStation zijn diverse 

(technische) voorzieningen zoals 

gassen, electra en data.

Het MOVERControlSystem is 

compleet geautomatiseerd. 

Aan de hand van een app kan 

de onderzoeker zelf de eigen 

MOVER samenstellen, oproepen 

en weer opbergen. Het systeem 

zoekt zelf naar een vrije plek 

in het laboratorium en in de 

opslagruimte. In de opslag kunnen 

de MOVERs efficiënt gestapeld 

worden wanneer ze niet in 

gebruik zijn. De werkbladen zijn 

dan losgekoppeld en worden na 

reiniging opgeborgen.
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Organisatie van het MOVERlab-concept  3

Het MOVERlab-concept  heeft 

een opslag voor de individuele 

MOVERs. In de ‘wasstraat’ 

worden de individuele labmeubels 

gekoppeld met het werkblad. 

Bovendien worden kleine apparaten 

toegevoegd en is de MOVER 

geschikt voor gebruik.

Nu kan de MOVER geplaatst 

worden in het Preplab. Dit is de 

ruimte waar de condities zodanig 

zijn dat de onderzoeker veilig zijn 

werkzaamheden kan uitvoeren. 

Indien nodig kan de MOVER ook 

tijdelijk geplaatst worden in één van 

de Neveruimten. Ook is het mogelijk 

om gebruik te maken van een 

Speciaallaboratorium.

O
P

S
LA

G
LA

B
S

Nevenruimte Preplab Speciaallab

Opslag
klein apparatuur

Klaarmaken
“wastraat”

Opslag
Movers
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Het Preplab: de centrale voorziening4

• water (warm, koud, demi)

• wasbakken

• veiligheidsuitrusting

• zitmeubilair

• chemicaliën

• afvalscheiding

• lokale waterbehandelingsunits 

(RO) ed.

• DockingStation met , 

verschillende gassen, (pers)

lucht / vacuüm, elektra, data, 

puntafzuiging

In het Preplab zijn ook zuurkasten, 

LAF kasten en veiligheidskabinetten.

Er is een LabShop waar men 

verschillend klein gereedschap kan 

halen zoals:

• disposibles, handschoenen ed.

• glaswerk

• rekjes

• klemmen

• bakken

• statieven

Het Preplab is het ruimtelijk centrum van het MOVERlab-concept. Hier doet de onderzoeker 

een belangrijk deel van zijn werk. In het Preplab zijn verschillende algemene voorzieningen 

zoals bij voorbeeld;
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De Nevenruimte4

• koel/vrieskasten

• koel/vriescel,

• grote -80 gr C vriezers 

• klimaatkasten

• CO2 stoven

• rollend materieel

• reinigingspoelapparatuur

• dewarvaten en toebehoren 

(vloeibaar stikstof)

• autoclaven

De Nevenruimte biedt de mogelijkheid om meer specifiek onderzoek te doen met 

behulp van apparaten die te groot of delicaat zijn om te verplaatsen. De inrichting 

hiervan is niet zo generiek als het Preplab. In de Nevenruimte zijn verschillende groot 

apparatuur. De samenstelling en inrichting is afhankelijk van de aard van de betreffende 

onderzoeksgroepen:
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Het Speciaallaboratorium5

• vrijstaande centrifuges

• PCR apparatuur separaat in 

aparte ruimte) 

• DNA apparatuur

• grote schudders

• rotavap

• HPLC, GC, AAS, spectrometrie, 

rontgendiffractie ed.

• vrijstaande analysers 

(robotstraten)

• pipetteerrobots

• elektronen microscoop

• cellsorters

• NMR

• optische tafels

• lasers

• zeer specifieke R&D apparatuur

Naast (voorbereidend) onderzoek in het Preplab en werkzaamheden in de Nevenruimten 

kan er ook onderzoek plaatsvinden bij zeer specifieke apparatuur. In dat geval wordt de 

MOVER geplaatst in de directe nabijheid van het betreffende apparaat. Bij de inrichting van 

het Speciaallaboratorium moet men denken aan verschillend groot analytisch apparatuur 

zoals:verschillende groot apparatuur. De samenstelling en inrichting is afhankelijk van de 

aard van de betreffende onderzoeksgroepen:
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Eigen voorzieningen6

• ruimte voor persoonlijke 

uitrusting en materialen 

zoals materialen, buffers en    

instrumenten

• in hoogte verstelbaar

• afsluitbaar

• makkelijk verplaatsbaar

• kan in ieder labruimte geplaatst 

worden

• herkenbaar als persoonlijke 

werkplek

De MOVER is het persoonlijke labmeubel De eigen persoonlijke MOVER kan 

men samenstellen uit verschillende modules. Het meubel heeft verschillende 

functionaliteiten en voordelen;
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6 Persoonlijk en modulair 

Elektrische 
module met 
stekkers

Uitschuifbare 
module voor 
flessen en 
“samples”

Aanpasbare 
module

15x75cm

h: 72cm 

20x75cm

h: 72cm 

40x75cm

h: 72cm 1 plank

1 koelkast

4 lades 2 lades

1 plank
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Volledig geautomatiseerd6

Move to lab

Plug&Play

Mix&Match
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Tekeningen MOVER, in gebruik6

Aanzicht voorAanzicht achter

Aanzicht rechts Aanzicht links Bovenaanzicht
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Tekeningen MOVER, opbergen6

Aanzicht voorAanzicht achter Aanzicht rechts Aanzicht links Bovenaanzicht
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Alle voorzieningen bij de hand7

Het DockingStation heeft alle 

nodige basisvoorzieningen zoals 

gassen, electra en data en is een 

modulair element. Het module 

is afgestemd op het grid van het 

laboratorium en de afmetingen van 

de MOVER. Hangend in het plafond 

kan het DockingStation omhoog en 

omlaag gehezen worden. Wanneer 

in gebruik zijn de voorzieningen 

op een voor de onderzoeker 

makkelijk bereikbaar hoogte en kan 

de MOVER eenvoudig ingeplugd 

worden.
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4 Modulair & flexibel

Inspiratie voorbeelden;

De DockingStation is modulair, 

flexibel te gebruiken en kan omhoog 

gehezen worden wanner hij niet in 

gebruik is. Zo kan de ruimte ook voor 

andere doeleinden ingezet worden 

en is de ruimte makkelijk schoon te 

maken. 
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Volledig geautomatiseerd8

Het MOVERControlSystem 

is volledig geautomatiseerd 

en berust op bestaande en 

beproefde technieken. Zo wordt 

de MOVER verplaatst met 

behulp van minirobots zoals 

wij die kennen van ‘warehouse 

robots’ en geautomatiseerde 

verpakkingssystemen. De opslag 

van de MOVER, werkbladen en klein 

apparatuur gebeurt super efficiënt 

in daarvoor ingerichte ruimten waar 

geen daglicht of conditionering 

nodig is. Alles kan gestapeld 

opgeborgen worden. Aan de hand 

van het MOVERControlSystem 

worden alle onderdelen ook 

onderhouden en schoongemaakt 

in een soort wasstraat. Alles wordt 

aangestuurd aan de hand van een 

app die de onderzoeker zelf bedient 

met zijn smartphone. 

Nog een stap verder is het realiseren 

van de ANALYSER. Hierbij wordt 

de operationele uitvoering van het 

experiment maximaal gerobotiseerd. 

De gedachte is dat de verschillende 

modulaire analyseopstellingen in 

een compact containment staan, die 

bediend worden vanaf een interfase, 

bijvoorbeeld aangesloten op het 

MOVERLab-concept.

Analyses vinden min of meer 

automatisch plaats. De aan- en 

afvoer van benodigde gassen, 

vloeistoffen en elektra zijn op een 

slimme manier gekoppeld. Via het 

Internet of Things werkt apparatuur 

met elkaar samen en verbetert 

zichzelf. Zo zijn apparaten zelf in 

staat de beste oplossing voor de 

vraag van de onderzoeker te kiezen.
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Bestaande technieken

Inspiratie voorbeelden;

De MOVER wordt opgeslagen  

en schoongemaakt in een 

geautomatiseerde opbergsysteem. 

De MOVER rijdt zelf met behulp 

van een kleine electromotor zoals 

ook bekend van magazijnen en 

verpakkingssystemen.

5
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