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De Gouden Noot bestaat sinds 1958, is een initiatief 
van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum en werd 
dit jaar voor de 29e keer uitgereikt. De eerste juryronde 
vond eind juni plaats. Hierbij werden alle ingezonden 
verpakkingen beoordeeld door een deskundige jury, die 
tien finalisten selecteerden. De tweede selectieronde 
vond plaats op 17 oktober. 

INNOVATIEKRACHT
In een reactie op de inzendingen voor de 2018-editie 
laat juryvoorzitter prof. Dr. Ir. Renee Wever weten 
dat het ongelofelijk inspirerend is te ervaren hoeveel 
creativiteit en innovatiekracht er van alle inzendingen 
uitgaat. “Uiteraard geldt dit vooral voor de tien finalisten. 
Elk van deze inzendingen had een verrassend aspect en 
een eigen invalshoek om een probleem op te lossen of 
een kans te grijpen.”

DOORBRAAK
ACU-Drop II bestaat uit een innovatief tweekamersysteem dat de verschillende fracties die 
uiteindelijk met elkaar moeten reageren gescheiden houdt. Als de analyse uitgevoerd moet 
worden, drukt de gebruiker op een knop om de fracties te combineren. Vervolgens wordt er 
gemengd met de geïntegreerde ‘statische roerder’ en het monster is klaar voor gebruik, ofwel 
vanuit het ingebouwde druppelflesje ofwel door het aankoppelen van een injectiespuit. ACU-
Drop II is een doorbraak in de kwaliteitscontrole vanwege het gebruiksgemak, het overbodig 
maken van het pipetteren en het tegengaan van ongewenste matrixinteracties. 

2020
De prijsuitreiking van de aankomende dertigste editie van De Gouden Noot wordt gehouden 
op 8 oktober 2020, wederom in A’DAM Toren Amsterdam. Alle informatie hierover is te vinden 
op de website van De Gouden Noot.

Meer informatie: 
NVC Nederlands Verpakkingscentrum
www.degoudennoot.nl 

ACU-Drop® II WINNAAR 
   VAN DE GOUDEN NOOT 2018
OP DONDERDAGAVOND 22 NOVEMBER WERD 

IN DE A’DAM TOREN AMSTERDAM DE GOUDEN 

NOOT 2018 UITGEREIKT AAN VERHOEVEN 

ONTWERPBURO EN EUROTROL. DEZE 

BEDRIJVENCOMBINATIE ONTWIKKELDE DE ACU-

DROP® II, EEN GEPATENTEERDE VERPAKKINGSVORM 

DIE EEN REVOLUTIE TEWEEGBRENGT IN DE 

KWALITEITSCONTROLE IN DE IN VITRO DIAGNOSE 

(IVD) MARKT. DE ZILVEREN EN BRONZEN NOOT 

GINGEN NAAR RESPECTIEVELIJK DE INNOVATIEVE 

CONTAINER COMBO EXCELSIOR® EN ARCWISE, 

EEN GEPATENTEERD ALTERNATIEF VOOR DE 

PRODUCTIE VAN GOLFKARTON.

▼ De bedrijvencombinatie Verhoeven Ontwerpburo en Eurotrol is de winnaar van de 29e editie van De Gouden Noot 


