'Praktische ervaringenmeteenlaboratorium
informatie- enmanagementsysteem'
Voordracht uit de 39e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Informatica, automatisering en computertoepassingen', gehouden op 8en 9 januari 1987 aan de TU Delft.

1. Inleiding
Ongeveer 20jaar geleden hadden de waterleidinglaboratoria een bescheiden taak.
De wet, de basis voor de kwaliteitscontroletaak, verplichtte de bedrijven tot een
minimaal controleprogramma. De zuiveringsprocessen waren eenvoudigenvereisten geen
grote aantallen analysegegevens voor hun
besturing.
De taak van de chefs wasoverzichtelijk en
door de kleine aantallen analysegegevens
had men de tijd om de kwaliteitsgegevens te
verwerken tot kwaliteitsinformatie.
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Erg belangrijk, want beslissingen worden
genomen aan de hand van informatie, dat wil
zeggen bewerkte gegevens.
Een jaar of 20 geleden raakte deze rustige,
overzichtelijke situatie ineen stroomversnelling.
Het ruwe water werd zo slecht van kwaliteit
dat er gecompliceerde zuiveringsprocessen
nodig waren om er goed drinkwater van te
maken. Dus waren erveel analysegegevens
nodig voor de ontwikkeling en de besturing
van deze drinkwaterbereidingsprocessen.
De waterleidingwet werd flink onderhanden
genomen: het aantal parameters steeg van 6
naar 71 en de verplichte meetfrequentie nam
toe. Het grondwater bleek op vele plaatsen
verontreinigd. Een en ander maakte dat het
aantal door de waterleidinglaboratoria uit te
voeren analyses met factoren steeg.
Deze stijging kon opgevangen worden door
de ontwikkeling vandeanalytische technieken
en de automatisering van deze technieken.
Auto-analyzersen andere analyse-automaten
verschenen ten tonele en konden vaak met
weinig mankracht in korte tijd grote aantallen
analysegegevens produceren. Na een automatisering van de analyses zelf zorgde lokale
rekenapparatuur in of bijde instrumenten
dat de meetstations minofmeer kanten klare
meetuitkomsten gaven.

er in 1982 geen vergelijkbare systemen op de
markt. Vele laboratoria waren inmiddels
begonnen met de eigen opbouw van een
gegevensopslag en -verwerkingssysteem,
volgens goed Hollands principe,ieder op z'n
eigen manier.
De enige kant-en-klare systemen die op de
markt waren betroffen de Laboratorium
Informatie- en Management Systemen (LIMS)
die niet alleen de data-opslag en -verwerking
verzorgden, maar die daarnaast de analysegang van een monster vanaanmelding tot aan
rapportage verzorgden.
Omdat, zoals gezegd, door de grote toename
van de analyses zich ook de noodzaak aandiende van hulpmiddelen voor het beheersen
van het analyseproces, werd in samenwerking
met het Gemeentelijk Centrum Elektronische
Informatieverwerking (GCEI) van de
Gemeente Amsterdam in 1983besloten tot
de aanschaf van een LIMS. Na uitvoerige
vergelijkingen van de verschillende verkrijgbare systemen werd op advies van het
GCEI gekozen voor het LIMS 2000-systeem
van Perkin-Elmer.

die de noodzakelijke produktietoename
opeiste, ontbrak en ontbreekt het vaak aan
de tijd en de mogelijkheden om de analysegegevens om te zetten inmeer waardevolle
kwaliteitsinformatie. De verwerking van de
gegevenstot informatie bleef verachterbijde
automatisering van de analyseszelf.
Voor het omzetten van kwaliteitsgegevens in
kwaliteitsinformatie was het noodzakelijk
om de rijstebrijberg van cijfers te ordenen en
zo op te bergen dat verwerking mogelijk
werd. Bij deze data-opslag en data-verwerking zijn computers onmisbaar.
In 1976 startte het labvan Gemeentewaterleidingen met een systeem voor data-opslag
door middel van een computer.
Het toenmalige hoofd van het labvan de
WRK, de heer Van Os, ontwierp een database, plus alle bijbehorende in- en uitvoerprogramma's, die velejaren en ook nu nog
uitstekend werken. Deze database was
opgezet volgens het principe waarbij de
invoer vrij veel moeite vergde, maar de
uitvoer zeer vlot ging. Ad hoe-zaken konden
moeilijk of niet opgeslagen worden.
Omdat het percentage adhoe-zaken toenam,
de opslagcapaciteit zijn grenzen naderde en
het gelijktijdige gebruik door meer medewerkers (multi user system) niet mogelijk
was, moest omgezien worden naar een
systeem met meer mogelijkheden en een
grotere opslagcapaciteit.
Voor Gemeentewaterleidingen washet een
ernstige tegenslag dat de leverancier zijn
beloftes, voor wat betreft een multi using
operating systemen grotere typescomputers,
niet na kwam.
Voor gegevensverwerking en -opslag waren

2. Flowschema Waterleiding Laboratorium
Hoe zit een waterleidinglaboratorium
in elkaar? (Afb. 1).
In de praktijk isde materie door de vele
opdrachtgevers, de diversiteit in analysepakketten ende velemonsterpunten tamelijk
gecompliceerd.
De besturing van het laboratoriumproces
vindt plaats door een chef (of cheffin).
Er zijn in dit flowschema een aantal
afzonderlijk te besturen sub-processen te
onderscheiden:

Afb. I - Flowschema walerleidinglaboratorium.
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1. Het proces dat ervoor zorgt dat de
monsters binnenkomen.
2. Het proces van het verdelen van de
monsters en sub-monsters naar de verschillende analyse-werkstations (logistiek).
3. Het proces van het uitvoeren van de
analyses, het produceren van het meetresultaat.
4. Het verzamelen van de meetuitkomsten
die op de verschillende werkstations geproduceerd zijn en het groeperen van deze
gegevens naar opdrachtgever tot een analyserapport.
5. Het verzenden vanhet analyserapport en
het archiveren van de data.
Hoe bestuurt de chef deze verschillende
processen?
Het gemakkelijkst heeft de chef het, die op
regelmatige tijden voor vaste opdrachtgevers
vaste analysepakketten op vaste monsterpunten moet laten uitvoeren. Dezechef heeft
een kalender of een agenda en kan in
december de monsterroutes en analysepakketten voor een jaar vooruit plannen.
In de praktijk ligt het voor de chef ingewikkelder, omdat er vaak ad hoe-opdrachten
verstrekt worden, bijvoorbeeld herhalingen
of onverwachte situaties. Hoe meer van deze
ad hoe-zaken, hoe lastiger het plannen en
besturen wordt.
De ad hoe-zaken moeten inde vaste werkpakketten voor monsternemers, analisten en
laboratorium-administraties ingeweven
worden.
Als gereedschap om de chef te helpen bij de
besturing zijn Laboratorium Informatie- en
Management Systemen ontworpen. Let wel,
om de chef te helpen. De huidige LIMS- en
'managen' in het geheel niet. Let op de
betekenis van de 'M': deze staat voor
management system (dat wilzeggen voor het
management) en niet voor managing system.
De manager 'managed' en heeft bij het
'managen' veel voordeel van een LIMS.
De huidige LIMS-en zijn, ondanks hun
complexheid in feite boekhoudsystemen die
de monster-boekhouding bijhouden.
De 'M' zou staan voor managing alsde
LIMS-en zouden zorgen voor het uitkienen
van monsterroutes voor individuele monsternemers aan de hand vanpostcodesen digitale
kaarten. Voor transportondernemingen
bestaan er dergelijke expert systems. Ook bij
het besturen vandeanalysestap,het optimaal
benutten van de beschikbare capaciteit aan
mankracht en apparatuur op verschillende
analyse-werkstations 'managed' LIMS niets.
Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
expert systems voor het eigenlijke managing
deel voor monstername en werkstation
logistiek. Parallel hieraan loopt een ontwikkelingvan laboratoriumsimulatiemodellen.
Men geeft het model op wie erziek is,wie
ATV heeft, wat er aan werk moet gebeuren

en welke apparatuur niet beschikbaar is.
Een programma gaat door middel van het
simulatiemodel de meest efficiënte manier
zoeken om hetteverrichtenwerk uittevoeren.
Er iseen aantal van deze laboratoriummodellen ontwikkeld aan de afdeling
chemometrie van de Universiteit Nijmegen.
Een LIMS ishierbij nodig om de nodige gegevens te verschaffen. Ook werkt men in
Nijmegen aan een vierde generatie computerprogramma, waarmee ieder laboratorium op
eenvoudige wijze zijn eigen simulatiemodel
kan bouwen. Pas na implementatie van deze
technieken kunnen wevan een managing
system spreken.
Een LIMS werkt vanuit de analyse-aanvraag
automatisch een aantal opdrachten voor de
hiervoor genoemde deelprocessen uit, waardoor de logische voortgang goed verloopt.
Welke zaken LIMSverzorgtzienweaanafb. 1:
deze zijn cursief gedrukt en onderstreept.
Monsteropdrachten en de etiketten voor de
monsterflessen worden aangemaakt.
De monsters komen dan in groepen, in
pakketten binnen en worden als pakket aan
het systeem aangemeld.
Het betreft hier een standaard LIMS,
aangevuld met een door Gemeentewaterleidingen ontwikkeld monstername-planning
module. (PRET, ofwel Planning, Receiving
of samples, Entry and modify of results and
Test and sample release).
Na het 'inloggen' van de monsters worden
werklijsten voor de analyse-werkstations aangemaakt. Alsdeanalyseszijn uitgevoerd, typt
de analist de uitkomsten in. De hoofdanalist
valideert de uitkomsten waarna, alsalle
analyses van één aanvraag uitgevoerd zijn,
LIMS automatisch het analyse-rapport aanmaakt en de uitkomsten opbergt in de
databank.
3. Hoe werkt men inhet laboratorium
met een LIMS?
Met LIMS werkt het gehele laboratoriumproces net alszonder LIMS, met dit verschil,
dat de gehele voortgang duidelijker zichtbaar,
stuurbaar en controleerbaar geworden is.
Als we de gang van zaken van begin tot eind
nagaan zien we dat het proces alsvolgt
verloopt:
—De opdrachtgever geeft een analyseaanvraag aan de chef van het laboratorium.
—De chef meldt de aanvraag aan het LIMS.
—Het LIMS zorgt dat de aanvraag
geïncorporeerd wordt in dewerklijst van de
monsternemer, waarbij automatisch, naar
gelang de aanvraag, type en aantal van de
mee te nemen monsterflessen wordt
aangegeven.
—Tegelijkertijd worden automatisch de
etiketten voor de flessen, die de monsternemer mee moet nemen, aangemaakt.
Ook bereidt LIMS de binnenkomst van het

monster voor, zodat het 'inloggen' snel kan
verlopen.
—Na het nemen vanhet monster komt ditop
het laboratorium binnen en wordt dit door
een analist, of door een administratieve
kracht 'ingelogd'.
—Op dat moment gaat LIMS de aanvraag in
de werklijsten voor de analyse-werkstations
incorporeren.
—De analisten komen opdezewerklijsten de
analyse van de aanvraag tegen, nemen een
deelmonster af en voeren de analyse uit.
—Na uitvoering van de analyses typen de
analisten (of administratieve medewerkers/
sters) de uitkomsten in. De uitkomsten
worden tijdelijk opgeborgen ineen tussendatabestand.
—Direct hierna kan de chef de analysewaarden controleren en bij gunstige
beoordeling valideren.
—Als alle analyses van een aanvraag
gevalideerd zijn maakt LIMS automatisch
het verzendklare analyserapport aan en
plaatst de analyse-uitkomsten met nog vele
bijbehorende kengetallen inhet databestand.
4. Ervaringen meteen LIMS
Hoe ervaart men nu een LIMS inde praktijk
van het waterleidinglaboratorium?
De beheersing van het laboratoriumproces is
verbeterd. De monsters worden allemaal
gehaald. Monsters raken niet meer zoek,
analyses die zijn aangevraagd worden
allemaal uitgevoerd, de getallen (analyseuitkomsten) worden allemaal gerapporteerd.
Alles in een waterleidinglaboratorium is
ingesteld op snelheid. Immers, het water is
continu op weg naar de consument en het is
voortdurtend een race tegen de klok om de
kwaliteitsinformatie binnen te hebben voor
het water gedronken is,of zo kort mogelijk
daarna.
LIMS helpt aanzienlijk bij het opvoeren van
de doorloopsnelheid, helpt de tijd die passeert
tussen analyse-aanvraag en rapportage naar
de aanvrager teverkorten (2à4maal sneller)
en kan deze tijd eenvoudig meten. Immers,
de werkstations krijgen dezelfde dagdat de
monsters voor ontvangst 'ingelogd' zijn de
analyse-werkopdracht en blijven die herhaald
krijgen tot deze uitgevoerd is.Zodra de
laatste analyse-uitkomst van een opdrachtgever gevalideerd is,maakt het LIMS het
complete, voor verzending geschikte,analyserapport aan.
Naast een kortere doorlooptijd worden er
minder fouten gemaakt enneemtde kwaliteit
van het produkt van het laboratorium toe.
De procedures liggen exact vast,wat voor
rommelaars alseen beklemming wordt beschouwd; je moet nu eenmaal nauwkeurig
werken, maar de opbrengst issnelheid en
kwaliteit. Een vereiste isdan wel dat al het
werk, ook het onbelangrijkste monstertje, via
het LIMS loopt. Ook uit andere oogpunten
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(bijvoorbeeld om de mogelijkheid van
tellingen te scheppen) isdit laatste erg
belangrijk.
Maar, hoe werkt nudat stuk vanLIMSwaarvoor eigenlijk de heleautomatisering opgang
isgekomen, namelijk het data-opslag en
-verwerkingssysteem?
Hier ligt de zaak op dit moment nog niet zo
gestroomlijnd alsbijhet laboratorium-proces
voortgangsbewakingsdeel.
De fabrikanten vanLIMS software-pakketten
zijn weliswaar vaak instrumentenfabrikanten,
maar ze zijn vrijwel nooit uit de echte
laboratoriumsfeer afkomstig. Dat blijkt uit
allerlei tekortkomingen in de huidige software, bijvoorbeeld uit de geringe aandacht
die men tot op heden besteed heeft aan de
staart van de LIMS-en, de database. Bij de
database, net als bij een archief, kan je
ruwweg twee systemen onderscheiden:
bij het ene systeem kost het vrijveel zorgom
iets op te bergen, maar kan je het snel weer
terugvinden; bij het andere systeem bergje
het snel op, maar kost het moeite om het
terug te vinden.
De eerste database die bijhet laboratorium
van Gemeentewaterleidingen tot aan de
komst van LIMS in gebruik was, werkte
volgens het eerste principe (boomstructuur,
of PSAM, partitioned sequentional access
method). Ietsmeer werk omhetopte bergen,
je kunt lang niet op alle vragen een antwoord
krijgen, maar op de meest voorkomende
vragen krijg je razendsnel antwoord:
wij waren wat dat betreft verwend.
De LIMS databanken werken volgens de
indexmethode (HISAM, ofwel hyarchical
indexed sequential accessmethod): opbergen,
snel en gemakkelijk, maar het terugzoeken,
daar komt meer voor kijken. Het opbergen
gaat volkomen automatisch, zonder datje er
ietsvoor hoeft tedoen: alshet analyserapport
is geproduceerd, zijn alle waarden met een
groot aantal bijzonderheden inde databank
opgeslagen. In principe kan men aan een
index databank de meest veelsoortige vragen
stellen.
Voor het stellen van vragen moet men vaak
zelf een uitvoerprogramma ontwikkelen.
Als men het antwoord in een bepaalde gesorteerde vorm wil hebben, moet men nog
een tweede bewerking met zelf te schrijven
software op het antwoord loslaten.
Een andere mogelijkheid isomeenPCaan te
sluiten op de LIMS.Je kan dan vanuit de PC
de ruwe data ophalen en deze vervolgens
bewerken met spreadsheet en andere
programma's. In de folders en de publikaties
van de leveranciers ziet het er allemaal prima
en simpel uit. Tot je er werkelijk mee aan de
ganggaat. Dan blijken erindecommunicatieprogramma's veiligheden te zitten, die na
overseinen van een bepaald aantal data de
zaak stopzetten.
In de spreadsheet en grafische programma's

blijken missing data (wat nu eenmaal veel
voorkomt) de boel in de war te brengen.
Wij zijn al enige tijd aan het experimenteren
op ditgebied, maar hetechte succesmoet nog
komen.
De fabrikanten zijn inmiddels zelf ook hard
bezigmetverbeteringen en uitbreidingen van
de beschikbare software. Zo iser nu een
LIMS-module op de markt gekomen (Quality
Control LIMS), waarbij de ingevoerde
waarden snelvergeleken kunnenworden met
voorafgaande waarden. Dit iseen absolute
'must' voor een waterleidinglaboratorium en
ieder ander kwaliteitscontrolelaboratorium.
Ook wordt hierbij de waarde met opgegeven
grenswaarden (vensters) gechecked.
Een nadeel van een index databank isde
grote geheugenruimte die nodig is.Een van
de wensen bij Gemeentewaterleidingen was
om driejaar analyse-uitkomsten on lineopte
slaan om snel trends zichtbaar te kunnen
maken. Hiervoor was inde ontwerpfase in
1983 1,2 gB schijfruimte noodzakelijk.
In 1983 waren grote schijven nogzo duur.
dat dit geen haalbare kaart werd geacht.
Daarom istoen de keuze gemaakt om de
analyse-uitkomsten op een compactere
manier op teslaan,onderweglatingvanenige
elementen van de index. Drie jaar gegevens
konden op die manier op een 300 mB-schijf
worden opgeslagen. Deze compacte opslag
heeft het nadeeldatde softwareprogramma's
diedefabrikant nuenindetoekomst aanbiedt
om de data op te halen en te verwerken onbruikbaar zijn: je moet hiervoor zelf uitvoerprogramma's maken. Hierbij komt dat de
laatste drie jaar de prijzen van grote schijven
drastisch gezakt zijn en dat bovendien op de
nieuwste LIMS-versiesde data-opslag van
fabriekswege compacter plaatsvindt.
Aan veel zaken iste merken dat LIMS-en
niet doorechte laboratorium-mensen zijn ontwikkeld. We zagen dit aan hetontbreken van
vorige waarden op het scherm bij invoer en
valideringen aan hetontbreken vansnelleen
simpele opzoek- en uitvoerprogramma's.
Ook het feit dat het plannen van het ophalen
van monsters en het samenvoegen van aantallen monsters tot pakketten niet tot de
standaard software behoort iseen tekortkoming.
5. Aanloopmoeilijkheden enhun
oplossingen
Hoe verliep nu de invoer van LIMS in het
laboratorium van Gemeentewaterleidingen?
Hoe veranderde LIMS de dagelijkse gang
van zaken, hoe ervaren de medewerkers de
invoer van LIMS?
Omdat het laboratorium van Gemeentewaterleidingen aljarenlange ervaring met
data-opslag en trouwens ook andere automatiseringssystemen had wasmen gewend
aan en vertrouwd met beeldschermen.
Tot ongeveer twee maanden na de invoer

kwam het voor dat de laboratoriumchefs,
juist diegenen waarvoor het LIMS als
taakverlichtend gereedschap is bedoeld,
nerveus waren. Men verwachtte meer werk,
men had nog weinig oogvoor de voordelen
en veel oog voor de vermeende nadelen.
Het feit dat zo'n systeem je nu eenmaal
dwingt tot een hoge mate van systematiek
werd soms als beklemmend ervaren.
Het invoeren van ad hoe-monsters kost
inderdaad tijd.Ook hierkan nogwelwataan
gedaan worden. Omdat hettypenvananalyserapporten op de administratie geheel is
vervallen, helpt de administratie bij monsterinvoer en ook bijhet invoeren van analyseuitkomsten op die werkstations waar veel
uitkomsten per tijdseenheid geproduceerd
worden, bijvoorbeeld bijde bacteriologie.
De monsternemers hadden het in het begin
moeilijk met aanloopfoutjes, zoals niet
precies afgedrukte etiketten en met opgaven
over de te nemen hoeveelheid monster die
niet precies met de inhoud van de beschikbare flessen overeenkwamen.
Bij de analisten zijn eigenlijk de minste
hobbels naar voren gekomen. Bij de invoer
van analysewaarden en het aanmelden van
monsters werkte het systeem in het begin
traag; op die inmiddels opgeloste traagheid
komen we straks terug.
Iets moeilijker lagde zaak bijeen paar
computerfreaks. Dit zijn mensen die uit
hobby en interesse, meer dan de gemiddelde
gebruiker, van computersystemen afweten,
en die de noodzakelijke veiligheidsprocedures
lastig vonden. Zij vonden het een uitdaging,
om buiten de regels om, in te breken,
passwords en identity-codes aan het brein te
ontfultselen etc. Deze zeer inventieve mensen
tonen aan hoe kwetsbaar computersystemen
zijn. Naast een zeerduidelijke bijdrage ophet
gebied van de noodzakelijke systeembeveiligingen betekenen deze 'krakers' toch
soms een spanningsveld voor de systeembeheerder die verantwoordelijk isvoor de
goede werking van het systeem en de veiligheid en de integriteit vandeopgeslagen data.
Het vereist inspanning en geduld om de
creativiteit van dezecomputerfreaks ingoede
banen te leiden.
In het algemeen kunnen we constateren dat
de plotselinge, totale invoer van LIMS op
1 januari 1986nauwelijks organisatorische of
personeelsproblemen heeft opgeleverd en dat
isvoor zo'n ingrijpend automatiseringssysteem
toch vrij bijzonder. Het echt creatief omgaan
met LIMS door alle gebruikers iseen leerproces dat de nodige tijd vergt. Op technisch
gebied waren er een aantal storingen en
iedere storing geeft last en irritatie.
Omdat zowel de standaard software alsde
modificaties vrij nieuw resp. nieuw waren,
liepen we tegen een'paar kleine softwarefouten op. De hardware bleek robuust en
weinig storingsgevoelig: maar ook hier traden
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enkele mankementen op,zoals ineen rekenunit en een disc-controller. Het systeem is
nooit langer dan 24 uur 'down' geweest.
Omdat de computer opgesteld staat in een
kleine, geïsoleerde ruimte, isde koeling erg
belangrijk. Juist met diekoelinggingernogal
eens iets mis: de wateraanvoer stagneerde,
door ijsafzetting sloeg de zaak dicht en door
een niet werkende thermostaat raaktedezaak
eenmaal onderkoeld. Op hete dagen was de
koelcapaciteit onvoldoende en moesten
bijzondere hulpgrepen uitgevoerd worden om
de zaak draaiend te houden. Ook de slechte
kwaliteit van de spanning veroorzaakte soms
moeilijkheden. Nergens isde spanning
slechterdanopeenpompstation vandewaterleiding: men schakelt grote pompen aan en
af, verwisselt kabels en maakt eigen stroom
met dieselgeneratoren. Al deze zaken geven
spanningspulsen die,ondanks de ingebouwde
beveiligingen narigheden inde geheugens
veroorzaakten. Ook onweer gaf soms
storingen.
De eigenlijke laboratorium-organisatie
vereist, zolang de planning per werkstation
nog niet doorhetLIMSverzorgdwordt,geen
grote aanpassingen.
Wat er aangepast moet worden:
—het laboratoriumgebouw moest zodanig
aangepast worden, dat er geen monsters
binnengebracht kunnen worden zonder dat
ze ingelogd worden. Op het laboratorium
Leiduin hebben we dat opgelost door een
monsterontvangstruimte te maken: een
voorportaal met monsterontvangstloket;
—iedereen moet systematisch werken.
Dat moest vroeger natuurlijk ook, maar het
aantal vrijheidsgraden voor de mensen is
afgenomen.
LIMS heeft echter op dit moment nog geen
invloed op werktempo en werkindeling,wel
op werksystematiek.
Al voor de keuze van hetLIMSwaser binnen
de organisatie van het laboratorium een
groepje gevormd dat zichbezigheeft gehouden met het opstellen van programma's
van eisen, het verzorgen van opleidingen,
voorlichting etc.
Na de operationele start van LIMS fungeert
ditzelfde groepje alsplatform waar wensen,
opmerkingen, moeilijkheden, nieuwe
mogelijkheden en dergelijke besproken
worden. Hiernaast zijn er een drie-tal logboeken inhetlaboratorium gedeponeerd waar
iedere gebruiker zijn opmerkingen en klachten
over LIMS kan noteren. Al deze zaken bewijzen, vooral in de eerste maanden na het
operationeel worden van LIMS,hun nut.
Een van de vervelende dingen bij het
operationeel worden van het LIMS was de
onverwachte traagheid van het systeem.
Deze traagheid werd veroorzaakt door een
aantal dingen: een te klein intern geheugen,
het uitvoeren van niet LIMS-taken op de

computer, verkeersopstoppingen bijde schijf
in- en uitvoereenheid en bepaalde traagheid
veroorzakende elementen in de programmatuur. Aan al deze zaken isintensief gewerkt om de snelheid te verhogen en met
volledig succes.
De sleutel van het succes bij de invoer en het
runnen van een LIMS systeem iseen goede
systeembeheerder. Hiervoor heeft men een
schaap met niet vijf, maar wel tien poten
nodig: laboratorium-kennis, computerkennis,
administratieve achtergrond, een vlot
soldeerder, een pure work-o-holic, een
rasoptimist, een uitgebalanceerd gevoel voor
veiligheid, creatief, hoog incasseringsvermogen en een doorbijter met jobsgeduld.
Vooral omdat onze systeembeheerder deze
en nog veel meer van deze noodzakelijke
eigenschappen heeft, werd het LIMS bij ons
een succes.
Eigenlijk ishet beter te spreken van een
succesvolle start. Want, al loopt het voortgangscontroledeel, aan het data retrievaldeel,
het verwerken van data tot informatie, moet
nog heel wat gebeuren.
Je weet echter datje het zicht hebt op goede
oplossingen van de problemen.
6. Voor- en nadelen vaneen LIMS
Als we de belangrijkste voor- en nadelen van
de invoer van een LIMSineen waterleidinglaboratorium op een rij zetten, komen we tot
het volgende beeld:
Voordelen:
—goede beheersing van de voortgang van
het laboratoriumproces;
—de stuurgegevens voor optimalisatie
(bijvoorbeeld produktietellingen) van de
efficiency zijn snel beschikbaar;
—de kwaliteit van het eindprodukt neemt
toe (snelle rapportage, minder fouten, geen
zoekraken van monsters, analyse-uitkomsten
e t c ) , bijdrage aan GLP (Good Laboratory
Practice);
—arbeidsbesparing voor bijvoorbeeld de
administratie;
—snelle facturering: hoge kwaliteit
gespecificeerde rekeningen;
—alle analyse-uitkomsten komen in een
databank en zijn op vele manieren raadpleegbaar en verwerkbaar;
—het systeem geeft het laboratorium een
professionele status, wat een gunstige
uitstraling geeft;
—de analisten voelen zich meer betrokken
bij het werk (beter inzicht in hun opdrachten
en in het gehele laboratoriumgebeuren).
Nadelen:
—een zekere starheid: nogal bureaucratische
behandeling: voorbeeld: een niet gepland
monster moet op de dag van monstername
worden ingevoerd;
—tamelijk hoge kosten (400-800 kf, snel
dalend);

—dataverwerking nog niet gemakkelijk;
—je hebt bijeen totale laboratoriumbezetting
van ± 50 man minimaal 1,5 man voor het
systeembeheer nodig: 50% hiervan voor het
runnen/onderhoud en 50% voor het ontwikkelen en aanpassen van programmatuur;
— je raakt snel van de goede werking van
LIMS afhankelijk: na 1 jaar weet men niet
meer hoe het zonder LIMS gaat.
7. Korte termijnwensen
Op korte termijn dienen devolgende zaken
(eisen/wensen) gerealiseerd te worden:
—Automatische presentatie van vorige
waarden bij invoer, validering en uitvoer;
venstervergelijkingen.
—Jaarrapportage op uniforme manier, zoals
gevraagd door de Regionale Inspecties voor
de Milieuhygiëne.
—Meer maatwerk bij de rapportage van de
analyse-uitkomsten: parameters per groepen
monsterpunten, of parameters per groep
monsterpunten voortschrijdend in de tijd
(vollopende rapporten).
—Planning van de analyses voor de werkstations en de routes van de monsternemers
(expertsystem/laboratoriumsimulatiemodel).
—Managementrapport met aantallen per
tijdseenheid uitgevoerde analyses, wachttijd
per analyse-aanvraag, aantal en type
afwijkingen, welgeplande,maar niet
uitgewerkte analyses (uitval), kwaliteitscontrolekaarten, benuttingsgraad en wachttijden per werkstation, doorlooptijd van de
verschillende analyses.
En op iets langere termijn:
—Positieve monsteridentifïcatie tijdens de
gehele gang van monstername tot rapportage.
Mogelijk door middel van draagbare barcodelezers en -printers.
—Koppeling analyse-apparatuur aan het
LIMS.
8. Aanbevelingen vanuitde praktijk
—Voer het LIMS-systeem inzijn geheel in,
dus nooit voor een deel van de monsters.
—Zorg voor een goede systeembeheerder.
—Doe maar 1taak op de machine: probeer
ontwikkeling en andere taken op een tweede
of op andere machines uit te voeren.
—Besteed grote zorg aan bedrijfszekere
voeding, koeling en ventilatie en dimensioneer deze op toekomstige uitbreidingen.
—Zorgervoordatalleuitvoerop A4-formaat
plaatsvindt.
—Koop alleen een systeem dat umet eigen
ogen volledig in werking hebt gezien, niet in
een showroom, maar ineen praktijksituatie
met een goed gevulde database.
—Sla de data niet overeen te lange periode
on line op: 3jaar iserg lang.
—Het systeem moet de mogelijkheid bieden
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stoffen en gebonden beschikbaar chloor,
terwijl een relatief geringe suppletie
plaatsvond.
Tot slot dient op enkele technische aspecten
te worden gewezen bij de praktijktoepassing.
Gezien het feit dat zich in het filter een
bacterietlora ontwikkelt, kan, ondanks de
relatief geringe chloorconsumptie in het
filter, bijvoorbeeld worden aanbevolen om
een basischlorering te installeren bij een
meerlaagsfilter met Hydro-anthrasit H.
Deze functioneert daarbij naast de bedrijfschlorering welke op de chloorbehoefte in het
bassin reageert. Op deze wijze kan een
grotere zekerheid worden verkregen voor
een bacteriologisch betrouwbare waterkwaliteit in het zwembassin.
Bij het ombouwen van een bestaand zandfilter naar een meerlaagsfilter dient rekening
te worden gehouden met het treffen van de
juiste corrosiewerende maatregelen. In het
algemeen ontstaan corrosieproblemen
wanneer met chloorhoudend water over
antracietkool wordt gefiltreerd.
Verder kunnen o.a aanpassingen
noodzakelijk zijn met betrekking tot de
waterverdeling over het filter en met
betrekking tot de terugspoelprocedure.
7. Conclusies
Kort samengevat kunnen als belangrijkste
conclusies worden vermeld:
a. Door de toepassing van Hydroanthrasit Hinde beschreven meerlaagsfilters
kan een wezenlijke verwijdering van ureum,
KMn0 4 -verbruikende stoffen en gebonden
beschikbaar chloor worden bereikt, dit
terwijl de afvang van troebelheid veroorzakende stoffen in aanvaardbare mate
blijft gewaarborgd.
b. Op basis van diverse experimenten kan
worden geconcludeerd dat de verwijdering
van ureum in de onderzochte kool grotendeels berust op biologische activiteit. Na een
zekere inwerktijd van het filtermateriaal,
rekenend vanaf het moment van ingebruikname, ontwikkelen zich grote aantallen
ureumsplitsende micro-organismen in het
filter.
e. Bij het ombouwen van bestaande zandfilters tot meerlaagsfilters met Hydroanthrasit H vergt een aantal technische
aspecten bijzondere aandacht (met name
corrosiewerende maatregelen).
Tot slot
Het uitgevoerde onderzoek betreft een van
de projecten waarbij onderzoek naar het
optimaliseren van de waterbehandeling in
zwembaden centraal staat. Deze onderzoeken hebben tot doel om zo efficiënt
mogelijk een voor de zwemmers optimale
waterkwaliteit te kunnen realiseren.
Genoemde projecten worden uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van VROM.
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om snel uit een ongewenste situatie te komen:
de zaak moet niet gemakkelijk vastlopen.
—Zorg dat de laboratoriumorganisatie naast
de systeembeheerder over een specialist
gegevensverwerking beschikt (statistisch
medewerker) die de gevevens gevraagd en
ongevraagd tot informatie verwerkt
(laboratorium-jaarverslag, overzichten, het
kant-en-klaar aanleveren van informatie
inzake casestudies etc). Deze medewerker
moet aan de ene kant de mogelijkheden van
het systeem goed kennen en aan de andere
kant een goede waterkwaliteitsachtergrond
hebben.
—Begin pas met het aankoppelen van
automatische analyse-apparatuur aan LIMS
(het overseinen van data) alsalle andere
zaken goed lopen.
—Kies een systeem dat de mogelijkheid
heeft om uitkomsten vanvoorgaande analyses
zowel bij de invoer van analyse-uitkomsten
als bij de validering ervan snel te presenteren
op hetzelfde beeldscherm.
9. Kosten-baten analyse
Geen verhaal over automatisering iscompleet
zonder een kosten-batenanalyse, altijd een
onderwerp waarbij aan de creativiteit van de
wetenschapper hoge eisen gesteld worden.
Het produkt kan vaak betiteld worden als
charmante onzin.
Kosten:
Investering ƒ 420.000,20% rente+afschrijving ƒ 8 4 . 0 0 0 - per jaar
Onderhoudsabonnement
hard-en software
ƒ 4 0 . 0 0 0 - p e r jaar
Systeembeheerder
ƒ 70.000-per jaar
Totaal

ƒ 194.000-per jaar

Baten:
1 administratieve kracht
(geen analyserapporten
meer te typen)
ƒ
0,5 analist
ƒ
0,5 hoofdanalist
ƒ
Snelle facturering
ƒ
Betere kwaliteit
ƒ

60.000,-per jaar
3 0 . 0 0 0 - per jaar
3 5 . 0 0 0 - per jaar
3 0 . 0 0 0 - p e r jaar
80.000,-per jaar

Totaal

ƒ 235.000-per jaar

Besparing

ƒ 4 1 . 0 0 0 - per jaar

Kwantificering van de betere kwaliteit: geen
monsters overhalen diezoek zijn, betere
procesregeling bijde produktie-afdeling
door het sneller beschikbaar komen van de
stuurgegevens, meer en hogere kwaliteit van
de kwaliteitsinformatie, trendsignalering,
produktiviteitsbeheersing.
Als het systeem eenmaal isgeïnstalleerd, dan
blijkt in de praktijk dat men snel het bovenstaande vergeet en dat het systeem succesvol
is om heel andere redenen. Er blijkt veel
meer te kunnen dan men aanvankelijk dacht;
er komen nieuwe gegevens op tafel: men
snapt na een half jaar al niet meer hoe men
het ooit zonder heeft kunnen doen.
Verschillende firma's brengen LIMS-en op
de markt.
Wij noemen hier:
- het LABSAM-systeem van HP (Hewlett
Packard);
- het PALM-systeem van Philips;
- het CIS-systeem van Beekman (draait op
een HP-computer);
- een LIMS van DEC/Varian, werkend op
de VAX computer;
- LIMS2000enQCLIMSvanPerkin-Elmer;
- het LIMS-systeem van de SLEE (Société
Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage), (het
enige systeem dat vanuit een waterleidinglaboratorium isontwikkeld);
- een aantal kleinere, op PC's werkende,
systemen, zoalsdat van Nelson Analytical,
(ICI) werkend op IBM/PC en het microVAX-systeem (DEC).
Het automatiseren van een waterleidinglaboratorium meteenLIMSiseen fascinerend
proces. En alsde zaak na meer dan 10jaar
vallen en opstaan goed begint te lopen, geeft
dat veel voldoening. In de eerste plaats
omdat de mensen in het laboratorium
automatisering alspositief ervaren; niet
vanwege dewerkbesparing, maarvanwegede
betere betrokkenheid bijhet werk.

