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Voorwoord van de programmaleider 

 
In 2011 zijn de vrije posities in het programma ingevuld. Daarmee zijn alle projecten gestart en de 
initiële fase van het onderzoek loopt. Gestimuleerd door onze 6-maandelijks programmabijeen-
komsten zijn al vergaande samenwerkingen aangegaan die in toekomst naar wetenschappelijke 
output zullen leiden.  
 
Ik ben vooral verheugd te zien, dat al deze nieuwe samenwerkingen door direct bezoek en contact 
tussen onze medewerkers zijn ontstaan. Zo is bijvoorbeeld uit de samenwerking van Danen/Storm 
een nieuw model, wat catch-bond gedrag vertoont, benut om onverklaarde data te interpreteren. 
De micropillarontwikkelingen in het Schmidt lab worden nu ook toegepast in ESC-derived 
myoblasts in het Mummery lab, en de fiber-top AFM uit het Iannuzzi lab wordt voor toepassingen 
in hersenslices door het Hol lab gebruikt. Met de organisatie van een conferentie op het gebied van 
mechanobiology door Koenderink in Amsterdam is de internationale zichtbaarheid van ons 
programma verder toegenomen.  
 
Ik verwacht in het lopend jaar dat alle technische ontwikkelingen zo ver zijn gevorderd dat de 
eerste resultaten geboekt kunnen worden. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.0177/3 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 117. 
  
Title (code) Mechanosensing and mechanotransduction by cells (MMC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. Th. Schmidt 
  
Duration 2010-2015 
  
Cost estimate M€ 3.4 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Many cellular reactions are controlled or mediated by mechanical forces. Cells probe the 
mechanical properties of their environment and subsequently transduce this information 
accurately into a specific molecular response: mechanical cues can determine the fate of stem cells, 
modulate the function of entire tissues and play a key role in various pathologies. Cells also alter 
their motility and metabolic functions depending on the mechanics of their surroundings. 
Strikingly, cells are not passive observers of the mechanical properties – many cells actively 
manipulate their surroundings either by the generation of new extracellular or pericellular 
materials or, even by exerting forces on the outside world. The physical mechanisms by which 
cells sense tissue rigidity, respond to it, and apply forces themselves are poorly understood and 
has been little studied by physicists. In this FOM-programme we aim to elucidate fundamental 
principles of force production and mechanosensing of cells. Specifically, the programme will focus 
on the following two key questions:  
• Which physical mechanisms enable cells to sense as well as influence the mechanical properties 

of their extracellular environment ?  
• How do cells integrate the mechanical signals that they receive and transduce it into a physical 

or biological response ?  
 
b. Background, relevance and implementation 
These questions are obviously of considerable fundamental interest. While the concept and the 
relevance of mechanical sensing and transduction of cells are firmly established, relatively little is 
known about how, precisely, the key molecular elements interact and together establish and 
optimize mechanosensory pathways. Progress in this area has been held back by the 
fundamentally interdisciplinary nature of the problem. Our programme is explicitly designed to 
bring about a fundamental understanding of the physical basis of cellular mechanosensing and 
mechanotransduction by joining groups from physics and biology together in a focused effort.  
In addition to the basic science promise, our programme explores new horizons in the mechanical 
control of cell function and cell fate. Mechanical sensing and transduction pathways are 
fundamentally generic in the sense that the signal they convey is not generated, transported and 
interpreted in highly redundant and degenerate processes such as, for instance, in many 
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biochemical sensory pathways or metabolic networks. Rather, similar physical mechanisms are at 
play in each mechanical signaling chain. A comprehensive and in-depth understanding of the 
processes involved will have immediate, and urgently needed, impact on the understanding of 
pathologies and malfunctioning of mechanical driven pathways. 
 
Funding  
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.277 853 727 433 94 - - 3.384 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.277 853 727 433 94 - - 3.384 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-09.1544 
b) Ex ante evaluation: FOM-09.1639 
c) Decision Executive Board: FOM-10.0175 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2015. 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% FL 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2010 - 0,6 1,5 0,4 205 

2011 - 2,0 6,8 0,4 539 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2010 - - 4 - 

2011 - 2 43 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 



 
 
 

 
 
 - 9 - 
 

Werkgroep FOM-E-10 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A.J. Michels 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's dr. C. Storm 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + nummer Signal transmission across the cell boundary 09MMC07 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Novikova 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 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-L-17 

Werkgroepleider Prof.dr. Th. Schmidt 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + 
nummer 

Reorganization for the cytoskeletal network on mechanical 
stimulation 09MMC01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H. van Hoorn oio 01 jul 2010 30 jun 2014 
D.M. Donato postdoc 17 jan 2011 16 jan 2013 

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. Dominique Donato, Dynamics and mechanism of p130Cas Localization to Focal Adhesions, 
Charles University, 19 apr 2011, 19 apr 2011, Praag, Tjechie  

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

1. Dominique Donato, Probing the sensitivity of p130Cas mechanosensing properties using 
substrates of varying rigidity, Cell Mech 2011 (4th European Cell Mechanics Meeting), 17 
okt 2011, 19 okt 2011, Amsterdam, Nederland  
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2. Dominique Donato, Probing the sensitivity of p130Cas mechanosensing properties using 
substrates of varying rigidity, FOM/Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, 
03 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, Nederland  

3. Dominique Donato, The focal adhesion anchoring domains of p130Cas regulate pro-motile 
signalling, Cellular Cytoskeletal Motor Proteins (Biochemical Society/Wellcome Trust 
Focused meeting), 30 mrt 2011, 01 apr 2011, Hinxton/Cambridge, UK  

4. Dominique Donato, The Requirement for Two p130Cas Focal Adhesion Targeting Domains 
in Pro-Motile Signaling, KNAW/Biophysics Meeting, 02 feb 2011, 02 feb 2011, Amsterdam, 
Nederland  

5. Hedde van Hoorn, Correlating actin stress fibers to extracellular forces, Cell Mech 2011 (4th 
European Cell Mechanics Meeting), 17 okt 2011, 19 okt 2011, Amsterdam, Nederland  

6. Hedde van Hoorn, Correlating actin stress fibers to extracellular forces, FOM/Dutch Meeting 
on Molecular and Cellular Biophysics, 03 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, Nederland  

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-L-29 

Werkgroepleider Dr. E.H.J. Danen 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + nummer Force transmission: the role of the spring 09MMC03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.E. Balcioglu oio 01 okt 2010 30 sep 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. EHJ Danen, Integrin regulation of cell migration and metastasis, Gordon research 
conference "Fibronectin, Integrins & Related Molecules", 01 mei 2011, 06 mei 2011, Lucca 
(Barga), Italie  

2. Erik HJ Danen, Integrins control adhesion dynamics, cell migration, and cancer metastasis, 
Annual Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, 03 okt 2011, 04 okt 2011, 
Velthoven, Nederland  

3. Erik HJ Danen, Integrin control of ZEB/miR-200 balance regulates tumor cell migration 
strategy and metastasis, ZOO meeting on Cell Adhesion and Migration in Inflammation 
and Cancer, 11 mei 2011, 14 mei 2011, Amsterdam, Nederland  



 
 
 

 
 
 - 14 - 
 

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

1. Hayri Emrah Balcioglu, INTEGRIN RECEPTORS IN CELLULAR 
MECHANOTRANSDUCTION, Fourth European Cell Mechanics Meeting, 17 nov 2011, 19 
nov 2011, Amsterdam, Nederland  

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-L-30 

Werkgroepleider Prof.dr. C.L. Mummery 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Robert Passier 

FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 

Titel van het project + nummer Mechanics in human pluripotent stem cell development 
09MMC02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Catarino Ribeiro oio 01 jan 2011 31 dec 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Elliott DA, Braam SR, Koutsis K, Ng ES, Jenny R, Lagerqvist EL, Biben C, Hatzistavrou T, Hirst 
CE, Yu QC, Skelton RJ, Ward-van Oostwaard D, Lim SM, Khammy O, Li X, Hawes SM, Davis 
RP, Goulburn AL, Passier R, Prall OW, Haynes JM, Pouton CW, Kaye DM, Mummery CL, 
Elefanty AG, Stanley EG. , NKX2-5(eGFP/w) hESCs for isolation of human cardiac 
progenitors and cardiomyocytes., Nature Methods, doi: 10.1038, 1740, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

1. C.Mummery, A. vd Stolpe, B. Roelen, I. Wilmut, all chapters, Stem Cells:Scientidfic Facts and 
Fiction, 1-307, C.Mummery, A. vd Stolpe, B. Roelen, I. Wilmut, Elsevier, 978-0-12-381535-4, 
2011  

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. C.Mummery, Cardiac disease and pluripotent stem cells. , keystone, 21 feb 2011, 25 feb 2012, 
keystone, colorado, usa  
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2. c.mummery, Modelling cardiovascular disease with pluripotent stem cells, ISSCR annual 
meeting, 14 jun 2011, 19 feb 2011, Toronto, Canada  

3. c.mummery, Thalidomide in the treatment of HHT and hiPSC as disease models. , FASEB, 
15 sep 2011, 19 sep 2011, Luca, Italy  

4. C.Mummery, Cardiovascular derivatives of human pluripotent stem cells in disease and 
drug discovery., Cell Cympoium: organized by Elsevier, 08 dec 2011, 11 dec 2011, Lisbon, 
Portugal  

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

1. Marcelo Ribeiro, Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM) disease modelling using hESC 
derived Cardiomyocytes, Annual PhD retreat, 01 dec 2011, Leiden, The Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Organization of the annual Dutch Society of Stem Cell Research meeting 2011, Leiden  
2. NWO Roadmap for large scale infrastructure selection committee  
3. Deputy editor in chief Stem Cell Research  
4. Board of the International Society of Stem Cell Research  

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. Pluriomics bv LUMC spinout, founding scientists, SAB board members (R. Passier, 
C.L.Mummery)  

2. Miltenyi Biotech, Koln, Germany. Exchange of reagents and technology  
3. Johnson and Johnson/Janssen Pharmaceuticals, Belgium. Saftey toxiclogy assays using 

hPSC cardiomyocytes.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Financial Dagblad: Profiel van een wtenschapper: C. Mummery 2011  
2. Comenius Leergang 2x: stamcellen voor een bredere publiek 2011  
3. HHT patient dag 2011 sept: Doorn, NL  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-S-01 

Werkgroepleider Dr. E.M. Hol 
Affiliatie Nederlands Instituut voor Neuroscience 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + 
nummer 

Molecular and cellular response of neural cells to mechanical force 
09MMC06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O.M.J.A. Stassen oio 15 jul 2010 14 jul 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 

1. OMJA Stassen, The role of the intermediate filament GFAP in mechanotransduction in 
reactive astrocytes, 4th European Cell Mechanics Meeting, 17 okt 2011, 19 okt 2011, 
Amsterdam, Nederland  

2. OMJA Stassen, The role of the intermediate filament GFAP in mechanotransduction in 
neurogenic and reactive astrocytes, 7th European Conference on Intermediate Filaments in 
Health and Disease, 16 jun 2011, 19 jun 2011, Mykonos, Griekenland  
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3. EM Hol, A specialized GFAP IF-network in human neurogenic astrocytes, 7th European 
Conference on Intermediate Filaments in Health and Disease, 16 jun 2011, 19 jun 2011, 
Mykonos, Griekenland  

4. EM Hol, Neurogenic astrocytes in the human subventricular zone in health and disease, 
10th European meeting on Glial Cells in Health and disease, 13 sep 2011, 17 sep 2011, 
Praag, Tjechië  

5. OMJA Stassen, The role of the intermediate filament GFAP in mechanotransduction in 
reactive astrocytes, annual PhD-student meeting of the graduate school Neurosciences 
Amsterdam-Rotterdam, 24 nov 2011, 25 feb 2012, Zeist, Nederland  

6. OMJA Stassen, Molecular and cellular response of neural cells to mechanical force, 
Mechanobiology programm meeting, 14 dec 2012, 14 dec 2011, Leiden, Nederland  

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 

1. Hersenen in een potje. Publieksdag voor jongeren Brains in Nemo, Amsterdam. 17 March 
2011. Lezing door EM Hol  

2. OPEN HUIS IN HET AMC - 2 oktober 2011 - EM Hol Hersenonderzoekers van het 
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) laten zien hoe je een computerspel 
speelt met behulp van hersensignalen. Lange tijd werden ze gezien als een soort hersenlijm' 
maar astrocyten (steuncellen in het brein) doen meer dan alleen ondersteunen en voeden. 
Neurowetenschapper Elly Hol van het NIN stimuleert deze cellen orn het brein te 
repareren bij hersenziektes als Alzheimer en Parkinson. Collega-onderzoekers van NIN en 
AMC laten onder andere zien hoe je kunt kijken met je hersenen. En wat doen zebravissen 
in een neurolab?  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-V-13 

Werkgroepleider Prof.dr. F.C. MacKintosh 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + 
nummer 

Force transmission in the extracellular matrix: theory and simulation 
09MMC08 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.J. Licup oio 24 okt 2011 23 okt 2015 

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. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-V-20 

Werkgroepleider Dr. D. Iannuzzi 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + nummer Cellular mechanoresponsiveness force propagation 09MMC09 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.C. van de Watering oio 01 mei 2011 30 apr 2015 

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. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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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Groep A.M. Dogterom 

Werkgroepleider Prof.dr. A.M. Dogterom 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + nummer Biomimetic force transmission 09MMC04 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Kuit - Vinkenoog TP/T 01 jan 2010 31 mrt 2012 
S.C.A. Roth postdoc 01 jun 2010 31 mei 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Dogterom, G.H. Koenderink, Cell-membrane mechanics: Vesicles in and tubes out, Nat. 
Mater., 10, 561-562, 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. M. Dogterom, Biopolymers and Cell Morphogenesis, Force generation at the periphery of 
cells, Botanical Microscopy Meeting, 16 apr 2011, 21 apr 2011, Wageningen, Nederland  

2. M. Dogterom, Subcellular Dynamics, Centering of microtubule asters by pushing and 
pulling forces, 1st KIAS Conference, 25 jul 2011, 28 jul 2011, Seoul, South-Korea  

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

1. M. Dogterom, The microtubule end-machine, Physics@FOM Veldhoven 2011, 18 jan 2011, 19 
jan 2011, Veldhoven, Nederland  
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2. M. Dogterom, Force generation by the microtubule cytoskeleton, Utrecht Medisch Centrum, 
01 feb 2011, 01 feb 2011, Utrecht, Nederland  

3. M. Dogterom, Positioning of microtubule asters by pushing and pulling forces, TU Delft, 01 
mrt 2011, 01 mrt 2011, Delft, Nederland  

4. M. Dogterom, Force generation by the microtubule cytoskeleton, TU Eindhoven, 01 apr 
2011, 01 apr 2011, Eindhoven, Nederland  

5. M. Dogterom, Using pushing and pulling forces fo find the middle of a cell, 9th biennial 
symposium of the Dutch Research School of Theoretical Physics, 19 mei 2011, 20 mei 2011, 
Dalfsen, Nederland  

6. S. Roth, A biomimetic system to study the force transduction between an active intracellular 
cytoskeleton and the extracellular matrix, International conference on Biological Physics 
2011, 19 jun 2011, 24 jun 2011, San Diego, USA  

7. S. Roth, A biomimetic system to study the force transduction between an active intracellular 
cytoskeleton and the extracellular matrix, 4th European Cell Mechanics Meeting, 17 okt 
2011, 19 okt 2011, Amsterdam, Nederland  

8. S. Roth, A biomimetic system to study the force transduction between an active intracellular 
cytoskeleton and the extracellular matrix, Circle Meeting Biological Physics, 13 apr 2011, 15 
apr 2011, Saarbrücken, Duitsland  

9. S. Roth, A biomimetic system to study the force transduction between an active intracellular 
cytoskeleton and the extracellular matrix, Biophysics@FOM Veldhoven, 03 okt 2011, 04 okt 
2011, Veldhoven, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Member, Scientific Advisory Committee for the European School on Nanosciences and 
Nanotechnologies ESONN, Grenoble, France (2011)  

2. Member, Jury for Heinekenprijs of the KNAW (2011)  
3. Member, “TWINS Raad” of the KNAW (Dutch Academy of Sciences) (2011)  
4. Member, FOM Werkgemeenschapscommissie “Fysica van Leven” (2011)  
5. Member, Scientific Advisory Board, Göttingen Graduate School for Neurosciences, 

Biophysics, and Molecular Biosciences, Germany (2011)  
6. Member Editorial Board, Cell (2011)  
7. Member, FOM jury for the “Projectruimte” (2011)  
8. Co-organizer, 4th European Cell Mechanics Meeting, Amsterdam, NL (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. 
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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.) 

1. M. Dogterom, Contribution to LappTop program for high school girls, Physics Department, 
Leiden University, February 2011.  

2. 2. M. Dogterom, Woudschoten conferentie for Physics teachers, Nanofysica in de levende 
cel, December 2011.  

3. 3. M. Dogterom, University of Leiden, Master course Advanced Biophysics, Spring 2011.  
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Groep G.H. Koenderink 

Werkgroepleider Prof.dr. G.H. Koenderink 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Mechanosensing and mechanotransduction by cells 
Titel van het project + nummer Cellular mechanoresponsiveness networks 09MMC05 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
K.A. Jansen oio 01 jan 2011 31 dec 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. B. Alonso-Latorre, K. Jansen, R. G. Bacabac, G. H.Koenderink, Cell mechanical behavior in 2D 
and 3D environments, 5th Shanghai International Conference on Biophysics and Molecular 
Biology, 04 nov 2011, 08 nov 2011, Shanghai, China  

2. G.H. Koenderink, Physics of biological soft matter, Developmental Mechanobiology’ 
workshop Vrije Universiteit Amsterdam, 15 jun 2011, 15 jun 2011, Amsterdam, Nederland  

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

1. K.A. Jansen, Characterization of force generation of cells embedded in fibrin gels: traction 
force microscopy, rheology and optical tweezers, MechanobiologyNL 2nd meeting, 11 jun 
2011, 11 jun 2011, Amsterdam, Nederland  
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2. K.A. Jansen, Optical Tweezer Experiments for microrheology purposes, MechanobiologyNL 
3th meeting , 14 dec 2011, 14 dec 2011, Leiden, Nederland  

3. K.A. Jansen, Izabela K. Piechocka, Rommel G. Bacabac, Oscar M.J.A Stassen, Elly M. Hol, Erik H.J. 
Danen, Gijsje H. Koenderink, Traction force miscroscopy in 3D gels using fibrin and 
fibroblasts as model system, 4th European Cell Mechanics Meeting, 17 okt 2011, 19 okt 
2011, Amsterdam, Nederland  

4. K.A. Jansen, Izabela K. Piechocka, Oscar M.J.A Stassen, Elly M. Hol, Gijsje H. Koenderink, 
Traction force miscroscopy in 3D gels using fibrin and fibroblasts as model system, 
Molecular and Cellular Biophysics 2011 Veldhoven, 04 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, 
Nederland  

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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Bijlage 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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