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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het FOM-programma 'Nieuwe fysische instrumenten voor de gezondheid' is iets langer dan 
een jaar geleden gestart met zes specifieke projecten waarbij negen onderzoeksgroepen binnen 
zeven Universitaire instellingen zijn betrokken. Deze nauwe samenwerking tussen fysische 
onderzoeksgroepen en medische toepassingen is onderdeel van een groter NWO-programma, 
'Nieuwe instrumenten voor de gezondheidszorg'. 
Het voornemen is duidelijk; ontwikkelingen in onderzoek hebben veel te bieden op medisch 
gebied en een onderlinge inspanning van FOM en NWO kan een grote rol spelen in de 
vertaling van 'lab bench' naar 'het ziekenhuisbed'. Fysica, in het bijzonder, heeft veel te bieden 
in de gezondheidszorg, of het gaat om screening, diagnosering, of de therapie. En ons 
onderzoek omvangt dit hele scala. 
Screening: hoge snelheid en ultra-sensitieve spectroscopie van uitgeademde biomarkers 
Diagnostisering: optische coherentie tomografie voor long laesies; foto-akoestische weefsel 
imaging 
Therapie: behandeling van brandwonden door gebruik van plasma; dosis verificatie in proton 
therapie 
De voordelen van dit programma zijn dat 1) de focus van onze aandacht ligt bij de rol die de 
fysici kunnen hebben in de gezondheidszorg, 2) wij de discussie stimuleren tussen de 
verschillende projecten omdat in veel gevallen de projecten tegen gelijke problemen aanlopen 
niet in het minst is de interactie met de medische gemeenschap, 3) wij helpen om een 
gemeenschap te creëren van 'medische fysici', en 4) het brengen van belangrijke bronnen die 
van invloed zijn op de sociale problemen waarin de mogelijkheid om een 'verschil' te maken 
realistisch is. 
Naast de één-pagina-tellende beschrijving van het optische coherentie tomografie (OCT) 
project dat volgt op dit voortgangsrapport, zijn de volgende hoogtepunten van het onderzoek 
in ons programma hieronder beschreven: 

• Dosis verificatie in proton therapie - Bij het opzetten van een geïntegreerd Monte Carlo 
model van patiënt, protonenbundel en TOF-PET scanner zijn een aantal innovatieve 
strategieën bedacht. Door deze slimme manier van werken verloopt de optimalisatie 
van een TOF-PET scanner voor de verificatie van de protondosis sneller en kunnen dus 
meer alternatieven onderzocht worden. 

• Plasma behandeling van brandwonden – Wij hebben laten zien dat plasma behandeling 
effectief bacteriën kan doden en ook de groei kan stimuleren van menselijke fibroblasts. 
De eerste diagnostiek op het plasma is geïmplementeerd (LIF, gas temperatuur 
meeting). Plasma behandeling van een wond model (een snee in een kweek van 3T3 
fibroblasts resulteert in snellere genezing van de wond (zie onderstaande foto) 
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• Hoge snelheid adem diagnose met gebruik van Vernier spectroscopy – Twee spectrometers om 
cavity-enhanced absorptie spectrum zijn gebouwd, de VIPA (Virtually Imaged Phased 
Array, zie plaatje hieronder) en de dubbele correlatie FTIR (Fourier Transform Infra-Red) 
spectrometer. 

 
Gezien de korte tijd die de meeste FOM personeelsleden betrokken zijn geweest bij dit 
programma, lopen de plannen en voortgang van dit project naar verwachting. 
Het multidisciplinaire karakter van de projecten houdt in dat er uitgebreide mogelijkheden 
zijn om te netwerken en samen te werken onder fysica-gebaseerde groepen en tussen fysica 
groepen en medische groepen. Dit is in alle projecten het geval en in enkele projecten is dit 
uitgebreid naar een internationaal niveau. 
In dit vroege stadium van het programma zijn er geen specifieke faciliteiten die gedeeld 
kunnen worden met gebruikers in intra-mural of extra-mural opzicht. In een later stadium 
verwachten wij dat zulke faciliteiten beschikbaar zullen zijn en gebruikt kunnen worden als de 
projecten verschuiven naar het meer 'klinische' domein. 
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 FOM - 08.1642/6 
 datum: 01-01-2011 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 107. 
  
Title (code) New physics instrumentation for health care (NIG-FOM) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. I.T. Young 
  
Duration 2008-2014 
  
Cost estimate M€ 2.8 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
To stimulate physics research into the development of new or improved instrumentation for 
health care. 
 
b. Background, relevance and implementation 
This FOM-programme is part of the NWO Initiative 'Nieuwe instrumenten voor de 
gezondheidszorg' (NIG), a cooperation between ZonMW (theme coordinator), FOM, STW and 
ICTregie. The NIG–theme focuses on five clusters: 
- Instruments for minimally-invasive therapy; 
- Instruments for medical optics and acoustics; 
- Instruments for medical imaging; 
- High-precision instruments for health care; 
- Health care technology and safety. 
 
Project applications for the FOM-programme 'New physics instrumentation for health care' 
were evaluated as to their scientific merit (from a physics perspective) and their relevance for 
health care. An initial check as to whether an application was within the scope of the NWO-
theme was performed by the NWO theme committee, 'Nieuwe instrumenten voor de 
gezondheidszorg' (NIG). 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 406 404 404 405 256 - - 1.875 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Doelsubsidies incidenteel 250 200 200 250 - - - 900 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 656 604 604 655 256 - - 2.775 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: p.m. 
b) Ex ante evaluation: p.m. 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1522 
d) Decision Executive Board: FOM-09.1605/D 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
programme leader and expected to take place in 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% FeF 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'New physics instrumentation for health care' (nr. 107) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2009 - - - - 2 

2010 - 1,5 3,8 - 354 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - - - 

2010 - 3 12 - 

 
 
Promoties 

2009 
Geen. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 10 - 

 
 
Werkgroep FOM-D-25 
Werkgroepleider Prof.dr. H.P. Urbach 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. N. Bhattacharya 
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer High speed accurate breath diagnostics using 

frequency-comb cavity-enhanced Vernier spectroscopy 
09NIG20-1 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A Reyes Reyes OIO 01 sep 2010 31 aug 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. M. G. Zeitouny, A. Reyes-Reyes, N. Bhattacharya, S. T. Persijn, H. P. Urbach, Molecular 
fingerprinting: Characterization of biomarkers in exhaled breath with a femtosecond 
frequency comb laser, Advanced laser technologies 2010, 01 jun 2010, 01 jun 2010, 
Egmond aan Zee, Nederland  

2. M. G. Zeitouny, Broadband cavity enhanced spectroscopy, Fotonica event 2010,  
01 mrt 2010, 01 mrt 2010, Nieuwegein, Nederland  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. M. G. Zeitouny, A. Reyes-Reyes, N. Bhattacharya, S. T. Persijn, H. P. Urbach, Detection of 
volatile compounds in human breath using a femtosecond frequency comb laser,  
The 34th annual conference of the Section Atomic, Molecular, and Optical Physics,  
01 okt 2010, 01 okt 2010, Lunteren, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

1. Poster Prize at The 34th annual conference of the Section Atomic, Molecular, and 
Optical Physics, Lunteren, the Netherlands (October 2010)  

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-D-51 
Werkgroepleider Dr.ir. D.R. Schaart 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer In-silico studies on time-of-flight positron emission 

tomography for dose verification in proton therapy 
(ISoToPE) 09NIG18-2 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
AK Biegun WP/T 01 mei 2010 30 apr 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Dennis R. Schaart, Progress in time-of-flight PET scintillation detectors based on silicon 
photomultipliers, 2nd Workshop of the Department of Physics and Mathematics of ISEC 
(Coimbra Institute of Engineering), 28 apr 2010, 28 apr 2010, Coimbra, Portugal  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 
Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

1. Dennis R. Schaart, member of the Steering Committee of the OpenGATE Collaboration 
( http://opengatecollaboration.healthgrid.org/ )  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

1. Dennis R. Schaart, formal collaboration with Philips Research as of 2006 on time-of-
flight PET instrumentation. In the future this might become relevant for the present 
research line as well.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 
Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. 'New Instruments for Healthcare (R3),' TNWTODAY 2, November 2009. 
http://www.tnw.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=7cefd732-1642-45f1-81ee-
9f9d1d38cc54&lang=en  

2. 'Uitgelicht: Nieuwe Instrumenten voor de Gezondheidszorg,' Medical Delta 
Newsletter, October 2009, http://www.medicaldelta.nl/news/  

3. 'FOM NIG-project awarded for research on use of PET with proton therapy,'  
KVI News, October 2009. http://www.rug.nl/kvi/nieuws/news2009/0910  

4. 'Miljoen subsidie voor protonenonderzoek UMCG,' Dagblad van het Noorden,  
28 juni 2010 http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article6196624.ece/Miljoen-
subsidie-voor-protonenonderzoek-UMCG  

5. 'Stichting FOM levert bijdrage aan protonenonderzoek ' FOM Nieuws, 30 juni 2010 
http://www.fom.nl/live/nieuws/artikel.pag?objectnumber=120596  

6. 'Eén miljoen subsidie voor protonenonderzoek: UMCG en Kernfysisch Versneller 
Instituut (KVI),' Nieuws.be, 28 juni 2010 
http://www.nieuws.be/nieuws/Een_miljoen_subsidie_voor_protonenonderzoek_UM
CG_en_Kernfysisch_Versneller_Instituut_(KVI)_e08d51e1.aspx  

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-E-22 
Werkgroepleider Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr.ir. P.J. Bruggeman 
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer Plasma treatment of burn wounds 09NIG14-1 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S Hofmann OIO 01 mar 2010 28 feb 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 
Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. G.M.W. Kroesen, Plasma Source for Medicine, 3rd International Conference for Plasma 
Medicine, 19 sep 2010, 24 sep 2010, Greifswald, Germany  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. S. Hofmann, A.F.H. van Gessel, A. Pageau, P.J. Bruggeman, Absorbed Power Electron 
Densities and Gas Temperature Measurements of Cold Atmospheric Pressure Plasma 
Jets, 3rd International Conference for Plasma Medicine, 19 sep 2010, 24 sep 2010, 
Greifswald, Germany  
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2. R.S. Tipa, J. Broers, M. Kamps, G.M.W. Kroesen, Evaluating the Effects of Cold Plasma 
Treatment and Electrical Field Exposure on Wound Healing, 3rd International 
Conference for Plasma Medicine, 19 sep 2010, 24 sep 2010, Greifswald, Germany  

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-G-26 
Werkgroepleider Prof.dr. K.H.K.J. Jungmann 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's P.G. Dendooven 
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer In-silcio studies on time-of-flight positron emission 

tomography for dose verification in proton therapy 
(ISoToPE) 09NIG18-1 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
DC Oxley WP/T 09 aug 2010 08 aug 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-N-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D.H. Parker 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. F.J.M. Harren, UHD 
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer Ultrasensitive quantum Cascade laser spectroscopy 

for the heterodyne detection of exhaled biomarkers 
09NIG06 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R Centeno OIO 01 dec 2010 30 nov 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-R-06 
Werkgroepleider Prof.dr. J.C. de Jongste 
Affiliatie Erasmus Universiteit 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer High speed accurate breath diagnostics using 

frequency-comp cavity-enhanced Vernier 
spectroscopy 09NIG20-2 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E Mastrigt OIO 01 mar 2010 28 feb 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-T-30 
Werkgroepleider Dr.ir. W. Steenbergen 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. S. Manohar 
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer Sound light: quantitative tissue imaging by light and 

ultrasound 09NIG01 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
SG Resink OIO 01 apr 2010 31 mrt 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

1. NWO-Vici (ondergebracht bij STW): Sound Light: absolute chromophore mapping in 
living tissue by light and ultrasound  

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

1. W. Steenbergen: lid program committee Photons and Ultrasound conferentie binnen 
SPIE Photonics West  

2. W. Steenbergen: Lid program committee van de Photoacoustic Imaging and 
Spectroscopy session tijdens de OSA Biomedical Optics (BIOMED) Topical Meetings  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

1. Samenwerking met ESAOTE Europe BV binnen een aangrenzend Eureka-project  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. 11 november 2010: Interview TV Oost over fotoakoestische mammografie  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-V-17 
Werkgroepleider Prof.dr. J.F. de Boer 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer Minimally invasive optical coherence tomography for 

diagnosis and staging of early lung cancer lesions 
09NIG03-1 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J Li OIO 15 dec 2009 08 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. K. H. Kim, B. H. Park, Y. Tu, T. Hasan, B. Lee, J. Li, and J. F. de Boer, Polarization-sensitive 
optical frequency domain imaging based on unpolarized light, Optics Express, 19, 
552-561, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. JF de Boer, 1 micron technology in Ophthalmology, The Association for Research in 
Vision and Ophthalmology Annual Meeting, 02 mei 2010, 06 mei 2010, Ft. Lauderdale, 
USA  

2. JF de Boer, SD-OCT and OFDI at 850, 1050 and 1310 nm for retinal and corneal imaging, 
Nederlandse Oogheelkundige Gemeenschap Annual meeting 2010, 25 mrt 2010,  
25 mrt 2010, Maastricht, Nederland  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen 

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

1. Program committee member of 'Coherence Domain Optical Methods in Biomedical 
Science and Clinical Applications IV' at SPIE Photonics West conference, San Jose, CA, 
since 2000. 

2. Program committee member of 'Optical Coherence Tomography and Coherence 
Techniques' at the European Conferences on Biomedical Optics (ECBO), Munich, 
Germany, since 2008  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-V-19 
Werkgroepleider Prof.dr. E. Middelkoop 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma New physics instruments for health care 
Titel van het project + nummer Plasma treatment of burn wounds 09NIG14-2 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
BKHL Boekema WP/T 01 jul 2010 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Ulrich MMW, Vlig M, Middelkoop E, Boekema BKHL., Models to assess (burn) wound 
healing. Considerations for the development of appropriate in vitro burn wound 
models., European Journal of Wound Burns Management, In press, 2011  

2. Van der Veen VC, Boekema BKHL, Ulrich MMW, Middelkoop E., New dermal substitutes, 
Wound Repair and Regeneration, In press, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek) 

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Bloemen M, Boekema B, Vlig M, van Zuijlen P, Middelkoop E., Validity of subjective wound 
assessment, European Tissue Repair Society 2010, 15 sep 2010, 17 sep 2010, Gent, België  

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij 
tijdschriften 

1. Lid van Local organizing committee European Tissue Repair Society 2011  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe 
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden 

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
 
 
 
 

 

 


