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“Toen ik net studeerde, wist ik zeker dat 
ik de richting van biochemie en 
farmacologie zou opgaan, maar tijdens 
mijn studie koos ik toch voor fysische 
chemie. Het werken met grote appara-
ten en lasers aan de interactie tussen 
licht en moleculen vond ik veel 
interessanter. En ik had er ook meer 
talent voor.” Anouk Rijs studeerde af in 
de fysische chemie en promoveerde 
vervolgens op een onderzoek naar de 
eigenschappen van atmosferisch 
relevante moleculen. “Ik had me jaren 
beziggehouden met kleine moleculen, 
slechts enkele atomen groot. Met mijn 
postdoc in de groep van Wybren Jan 
Buma aan de UvA, koos ik bewust om 
grotere moleculen te bestuderen.” 
Anouk ontwikkelde zelf een onder-
zoeksopstelling om de structuureigen-
schappen op te helderen van rotaxanen, 
synthetische moleculaire motoren, die zijn opgebouwd uit een 
draad waaromheen een ringvormige structuur heen en weer kan 
bewegen. Het onderzoek bracht haar naar Rijnhuizen, waar ze de 
unieke faciliteit FELIX gebruikte om met IR spectroscopie in kaart te 
brengen hoe de twee onderdelen (ring en draad) precies in elkaar 
grijpen.

Anouk gaat graag haar eigen weg. De Veni beurs die 
ze na haar postdoc kreeg, gaf haar de afgelopen jaren 
veel vrijheid om haar eigen onderzoek te bepalen. 
“Die zelfstandigheid wilde ik graag behouden, maar 
daar had ik wel een vaste aanstelling voor nodig.” 
Inmiddels heeft Anouk die vaste aanstelling, én 
budget om het onderzoek uit te breiden. Daar wil ze 
een oio voor aanstellen. “Op dit moment kan ik 
namelijk nog wel verder met de apparatuur die ik nu 
gebruik. Bovendien hoop ik in de toekomst mijn eigen 
groep op te bouwen, en dan moet je ergens beginnen,” 
lacht ze.

De komende jaren gaat Anouk haar kennis over het 
karakteriseren van rotaxanen gebruiken om naar 
biologische moleculen te kijken. Haar belangstelling 
voor biomoleculen is niet uniek, haar benadering van 
het probleem wel. Door een aantal groepen wordt 
gewerkt aan de karakterisatie van biomoleculaire 
motoren, eiwitcomplexen die chemische energie 
(ATP) omzetten in mechanische beweging. “De meeste 
onderzoekers kijken naar het hele eiwit,” vertelt 
Anouk. “Maar biomoleculaire motoren zijn grote en 

complexe structuren. Wat er precies gebeurt in het actieve centrum 
van zo’n eiwitcomplex, blijft verborgen door de hele structuur er 
omheen.” Daarom wil Anouk juist dat actieve centrum beter in kaart 
brengen. “De beweging van de motor begint op het moment dat het 
energiedragende ATP molecuul wordt herkend door het eiwitcom-
plex en wordt omgezet in een ADP molecuul. Hoe die interactie gaat 
en welke structuurveranderingen het gevolg zijn, wil ik bestuderen 
met gasfase infrarood spectroscopie. Daarbij maak ik gebruik van de 
technieken die ik heb ontwikkeld tijdens mijn onderzoek aan 
artifi ciële moleculaire motoren. Het mooie van mijn opstelling is dat 
ik ook heel gecontroleerd de invloed van de biologische omgeving 
kan bekijken.”

Naast haar eigen onderzoek, heeft Anouk altijd veel samengewerkt 
met andere onderzoeksgroepen. “Omdat FELIX een gebruikerfacili-
teit is, en mijn eigen apparatuur deels ook, kom ik veel in aanraking 
met mensen die heel ander onderzoek doen. Dat brengt me vaak op 
nieuwe ideeën voor mijn eigen experimenten.” Tijdens haar 
Veni-project ontstond bovendien een zeer vruchtbare samenwer-
king met de Franse onderzoekster Isabelle Compagnon. “Ik kende 
haar al een beetje en heb de afgelopen jaren met een Van Gogh 
beurs (voor Nederlands-Franse samenwerking, BV) intensief met 
haar samengewerkt, onder andere aan peptides. De opgedane 
kennis is zeer nuttig voor mijn nieuwe onderzoek. We vullen elkaar 
echt aan.” Die persoonlijke klik heeft tot mooie resultaten geleid, 
vindt ze. 
En die mooie resultaten hebben haar gebracht tot waar ze nu staat. 
“Ik krijg nu de kans om een begin te maken aan mijn droom om ooit 
een eigen groep op te bouwen.” (BV)  

  Anouk Rijs
  Onderzoeker bij FOM-Instituut Rijnhuizen

Biomoleculaire motoren bestuderen 
 met FELIX

Anouk Rijs koos voor Scheikunde omdat ze 
biochemie zo interessant vond, maar werd tijdens 
haar studie gegrepen door de fysische chemie. Op 
het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
bestudeerde ze na haar promotie een aantal jaren 
synthetische moleculaire motors met de FELIX 
faciliteit. Eerst als postdoc, vervolgens in een 
Veni-project. Inmiddels heeft ze een vaste aanstel-
ling bij Rijnhuizen weten te veroveren. De komende 
jaren kan Anouk al haar onderzoeksinteresses bij 
elkaar brengen: ze gaat haar kennis van syntheti-
sche moleculaire motors gebruiken om het wer-
kingsmechanisme van biologische moleculaire 
motors te ontrafelen.

In deze rubriek schetst FOM 
expres elke keer een portret van 
een vrouwelijke natuurkundige 
die betrokken is bij de Stichting 

FOM: wie zijn ze, wat onderzoek-
en ze en wat zijn hun ambities? 
Met de rubriek laten we zien dat 

er bij FOM veel succesvolle en 
enthousiaste vrouwelijke fysici 

werken die uitstekend onderzoek 
verrichten met veel mooie 
resultaten en publicaties.
FOM heeft ook het FOm/v 
netwerk ingesteld om de 

zichtbaarheid van vrouwelijke 
fysici te vergroten. Dit netwerk 

organiseert een reeks activiteiten 
voor vrouwelijke fysici. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fom.nl/fomv.
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