Pensioenvraag?

beter geïnformeerd

Bijzonder
partnership in
Boxmeer leidt
tot innovatieve
desinfectieprimeur

Robot doodt microorganismen met
UV-C Xenon licht

In meer dan 400 Amerikaanse
ziekenhuizen worden patiënten- en
operatiekamers gedesinfecteerd
met behulp van een robot. Die
produceert pulserend UV-C Xenon
licht dat virussen, bacteriën,
schimmels en hun sporen zeer
snel en eenvoudig vernietigt.
“Wat werkt in ziekenhuizen kan
ook werken in onze cleanrooms”,
dacht collega Wiet Cuenen. En nu,
anderhalf jaar later, is MSD Animal
Health de trotse eigenaar van de
allereerste PX-UV-C robot binnen
de farmaceutische industrie.

In Boxmeer is Wiet Cuenen Lead van
het Center of Excellence Microbiology.
Al ruim dertig jaar houdt hij zich in
het bedrijf bezig met “van alles, als het
maar te maken heeft met microbiologie.” Aan enthousiasme heeft hij in die
ruim drie decennia niets ingeboet, zo
blijkt als hij vertelt over de PX-UV-C
robot. Hij doet zijn verhaal samen met
MSD-collega Tom Vosters en Andries
van Mourik, mede-eigenaar van het
bedrijf RevDesinfectie Robots.
“In een meeting met de schoonmaakbranche ging het over de desinfectiemethode met een nieuw soort UV-C licht.
Dit type licht komt ook van de zon,
maar dan wordt het, in tegenstelling tot
UV-A- en UV-B-licht, tegengehouden
door de ozonlaag. Micro-organismen
herkennen het daardoor niet en hebben er dus ook geen afweermethode

tegen kunnen ontwikkelen. De energie
van UV-C lichtgolven vernietigt het
genetisch materiaal en het membraan
van micro-organismen en daarvan
herstellen ze niet meer. Fascinerend
vond ik dat en thuisgekomen wilde ik er
dolgraag meer over weten. Via Google
kwam ik daarna al snel uit bij de robots
van het bedrijf van Andries.”

Xenon
Andries: “RevDesinfectie Robots is
binnen Europa distributeur van deze
zogenoemde Xenex® Germ-ZappingRobots. Met het hoge intensiteit- en
breed spectrum UV-C-licht, opgewekt
door middel van het edelgas Xenon,
worden virussen, bacteriën, schimmels en hun sporen binnen korte tijd
gedood. Dat principe is al bekend,
maar de gebruikte lampen bevatten
het gevaarlijke en milieubelastende

kwik. Onze robot werkt op basis van een
Xenon-lamp die snel, effectief en veilig
is en waardoor – bijvoorbeeld – het
aantal ziekenhuis (kruis) infecties kan
worden teruggebracht.”
Voor Wiet was de grote vraag echter:
werkt deze robot ook bij een innovatief geneesmiddelenbedrijf? Is dit
een innovatie waarmee we mogelijke
productieprocesbesmettingen kunnen
voorkomen? “We hebben te maken
met toenemende productievolumes,
waardoor meer mensen en materialen
binnenkomen in onze cleanroom-omgeving. Dat vergroot de kans op besmettingsgevaar, dus als we daar wat aan
kunnen doen...”

Lunchpauze
“Ik zag kansen, wilde de robot graag
bij MSD AH gaan testen en mocht dit
project naast mijn werkzaamheden
uitvoeren. Dat hebben we uiteindelijk
van mei tot december 2016 gedaan in
een constructie waarbij we de robot
huurden en Andries door RevDesinfectie Robots ter beschikking werd gesteld
voor het fulltime uitvoeren van de
testen. Zelf gebruikte ik in die maanden
iedere dag mijn lunchpauze om zaken
met Andries af te stemmen.”
Andries: “Ik investeerde mijn tijd er
graag in, want met de farmaceutische
industrie waren we nog onbekend.
Hiermee zouden we wereldwijd een
nieuwe en interessante markt kunnen
aanboren.” Wiet: “We gingen duidelijk
voor een win-win-situatie en dat doen
we nu nog steeds!”

Praktisch toepasbaar
Hoe ging het verder? Andries: “Eerst
voerden we meer dan 150 verschillende haalbaarheidstesten uit. Wat voor
invloed heeft de robot op cleanroominterieur en materialen? Tot op welke
afstanden doet hij nog wat hij moet
doen? Hoe moeten we ‘m positioneren?
Welke micro-organismen pakt hij aan?
Als onderzoeker vond ik de uitkomsten
vaak al mooi, maar Wiet hield me bij de
les door steeds te vragen of het ook in
onze speciﬁeke situatie praktisch goed
toepasbaar was.”
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Andries (l), Tom (m) en
Wiet (r) met de robot en bijbehorende zwarte en oranje ‘kegel’

Wiet: “De eerste 3 maanden testten
we midden op de gang van ons lab. De
resultaten waren spectaculair! Zo veel

en zo snel hebben we micro-organismen
nog nooit kunnen ‘afdoden’... In de 5
maanden daarna gingen we echt de
cleanrooms in. Daarmee begon de validatiefase en kwam ook het onderwerp
‘veiligheid’ stevig op de agenda. Met
een multidisciplinair team voerden we
zogenoemd HAZard and OPerability
(HAZOP)-onderzoek uit, spraken we
over mogelijke worst case scenario’s en
bouwden we ‘safeguards’ in.”

Kegels (safeguard)
Rond die tijd raakte Tom, net afgestudeerd en ook pas kort MSD ’er –
bij het project betrokken.
Hij geeft een voorbeeld van zo’n ingebouwde safeguard. “Als de robot in een
ruimte met z’n pulserend licht aan het
werk is, dan mag absoluut niemand die
ruimte betreden. Om dat te voorkomen
hebben we waarschuwingsbordjes, een
kegel met een bewegingssensor en een
kegel met een noodstop.”
De validatie verliep helemaal goed, de
veiligheid kon worden gewaarborgd
en dus besloot MSD AH begin dit jaar
om de robot ook daadwerkelijk aan te
schaffen. Het echte werk gaat nu dus
beginnen. Wiet: “Daarmee zijn we het
eerste bedrijf in de farmaceutische
industrie met een PX-UV-C robot!”
Niet alleen in Boxmeer overigens, maar
ook bij andere sites in het MSD Animal
Health-netwerk worden robots geïntroduceerd. Tom krijgt hiermee een kans
om de uitrol de komende tijd te gaan
begeleiden. “We gaan de robots inzetten
op momenten dat er sprake is van een
calamiteit (besmetting), maar vooral
ook willen we de robots preventief gaan
gebruiken.”
“Met alle testen en het gesmeerd
lopende partnership tussen het team
van Andries en dat van ons hebben
we de bedrijfsleiding kunnen overtuigen”, besluit Wiet. “Het Global
Management heeft er nu een ‘prioproject’ van gemaakt! Ja, dit is toch
echt een mooi verhaal...”
Wil je de robot aan het werk zien?
Kijk dan eens op Xenex.com >
Resources > Video.

Het P-team
geeft antwoord!
“In juni is de jaarlijkse deelnemersvergadering
van het Pensioenfonds MSD weer. Maar waarom
zou ik daar eigenlijk naartoe moeten gaan?”
Het onderwerp ‘pensioen’ zou iedereen moeten interesseren, juist ook jongere mensen en actieve MSD’ers.
Door alle economische en ﬁscale ontwikkelingen van de
laatste jaren kun je tegenwoordig niet vroeg genoeg meer
beginnen met na te denken over de vraag: ‘Wat wil ik
straks eigenlijk?’
Ook qua pensioenregelingen zijn de tijden ﬂink veranderd, maar het mooie is dat je tegenwoordig veel beter en
makkelijker zelf kunt regelen hoe jij het later wilt. Alle
informatie is toegankelijk via www.pf-msd.nl. Maak daar
gebruik van en wacht zeker niet tot na je vijftigste!
Wil je in één keer goed bijgepraat worden, je kennis
bijspijkeren, andere meningen aanhoren en je eigen
mening delen met het bestuur en een grote groep
mede-geïnteresseerden, dan is de jaarlijkse deelnemersvergadering hét evenement waar je bij moet zijn.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur van het
PF MSD verantwoording af richting haar actieve en
inactieve deelnemers. Hoe is ons pensioenfonds
georganiseerd, hoe staat het fonds er ﬁnancieel voor en
welke consequenties heeft dat? Dat soort belangrijke
vragen komen in elk geval aan de orde.
In maximaal twee uur tijd weet je echt alles wat je moet
weten. Heel concreet gaat het uiteindelijk om wat jij
straks als gepensioneerde in je portemonnee hebt zitten.
En ook al ben je nu ‘pas’ een twintiger, dertiger of een
veertiger, het kan letterlijk waardevol zijn om bepaalde
pensioenzaken nu al tot je te nemen.
Belangrijk genoeg om bij te zijn dus. Komen is makkelijk, want er worden drie sessies georganiseerd. In
Haarlem is de deelnemersvergadering op 26 juni, van
14.00 tot 16.00; in Boxmeer is die op 29 juni van 10.00
tot 12.00 en in Oss op 29 juni van 15.00 tot 17.00.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier dat je vindt
op www.pf-msd.nl, onder het kopje ‘Het Pensioenfonds’/
‘Deelnemersvergadering’. Op die plek vind je ook meer
informatie!
Het ‘P-team’ bestaat uit
pensioenexperts uit
Boxmeer, Oss en
Haarlem. Heb jij ook
een vraag voor het
P-team, stel ’m dan via
beter@merck.com.
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