Nieuwsbericht
Mijdrecht, 14 maart 2014.

De Raad van Accreditatie heeft 26 februari jl. accreditatie verleend
aan het kwaliteitscontrole laboratorium van bioTRADING
Benelux B.V. (reg.nr. L588), in overeenstemming met de
Internationale Standaard ISO/IEC 17025:2005 ‘Algemene eisen
voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria’.
Hiermee is bioTRADING de enige Kant-en-Klare voedingsbodemfabrikant in de Benelux die ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd is.
Deze accreditatie betreft de kwaliteitscontrole van de microbiologische voedingsbodems, conform
ISO/TS11133-2:2003 + Amd. 1:2011.
De ultramoderne productiefaciliteit in Mijdrecht (geopend in 2009) is ontworpen en ingericht conform
internationale farmaceutische FDA/cGMP/GLP-richtlijnen.
Voor de productie van Kant-en-Klare voedingsbodems wordt gebruik gemaakt van de modernste
machines en meetmiddelen, zoals speciaal ontworpen mediumbereiders en autoclaven, ultrapuur
waterbereidingssysteem, multi-lijns petrischalen-uitvulmachines, tientallen touchscreen PC’s en 2Ddatamatrix barcode scanners.
Software voor omgevingsmonitoring (zowel voor microbiologische als voor deeltjesmetingen) en
software voor procesregistraties zijn ‘FDA 21CFR part 11 compliant’.
De productie van de voedingsbodems vindt plaats in diverse cleanrooms, onder condities variërend
van klasse 5 tot 8 (conform ISO14644-1).
Receptuur en leveringsvormen kunnen geheel volgens klantspecificaties worden samengesteld;
inmiddels worden er meer dan 1.200 verschillende recepten gemaakt. Batchgroottes variëren van
slechts enkele petrischalen tot ruim 25.000 stuks.
bioTRADING wordt jaarlijks tientallen keren geaudit, door certificerende instanties en door klanten,
waarbij de faciliteit en het kwaliteitssysteem onder andere worden getoetst aan de strenge
farmaceutische FDA/cGMP/GLP-eisen. Enkele citaten uit externe auditrapporten zijn:
“Het kwaliteitssysteem voldoet aan de ISO- en cGMP-normen.”
“Apparatuur wordt op regelmatige basis onderhouden en gevalideerd.”
“Alle kritische processtappen worden automatisch bewaakt en gecontroleerd.”
“Hygiëne, de routing, productie- en opslagruimtes werden gezien als zeer indrukwekkend.”
“Een sterk ontwikkeld automatiseringssysteem controleert en registreert het gehele order- en
productieproces tot en met de levering aan eindgebruiker, het gehele proces is volledig traceerbaar.”

Ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000 norm) heeft alle aandacht bij
bioTRADING; zo wordt er uitsluitend groene energie (gas en electra) gebruikt.
Aanvullend op het eigen producten heeft bioTRADING een uitgebreid pakket diagnostische testkits,
antisera, biologische indicatoren, droge media & supplementen, ATCC®-referentiestammen,
dierenbloedproducten, microbiologische- en chemische ringonderzoeken.
De ISO/IEC 17025:2005 accreditatie is een nieuwe mijlpaal in het 35 jarig bestaan van bioTRADING.
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