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Voorwoord van de programmaleider 

 
2011 was essentially the start-up phase of our programme (A single-molecule view on protein 
aggregation, SMPA), as we set about actively recruiting the personnel for SMPA. Most of the PhD 
students and postdocs recruited for the programme were active by the end of the year, with the 
exception of one vacant PhD position, which has been filled at the time of writing this report. We 
are thus now at full-strength. 
 
A formal kick-off meeting was held on January 26, 2012, where we discussed the various projects, 
priorities, and collaborative research. Since then, several smaller group meetings have been held 
between related projects (e.g. Leiden-Twente, Leiden-VU). We plan on having two to three pro-
gramme level meetings a year, and a number of ad hoc smaller-scale meetings as the need arises. 
 
Progress: Progress is commensurate with the early stage of the programme. We have been working 
on establishing the instrumental infrastructure, on performing the necessary validation experi-
ments to assure that we are able to reproduce the state-of-the-art, and are now working on a range 
of exciting and challenging ideas.  
 
Changes: The PhD student (oio) position budgeted for the group of Thijs Aartsma in Leiden was 
changed into a postdoctoral fellow position, in order to seize the opportunity that presented itself 
to hire a candidate with significant experience in the biophysics of protein aggregation in general, 
and of alpha-synuclein in particular. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 

 



 
 
 

 
 
 - 4 - 
 

Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1721/1 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 127. 
  
Title (code) A single-molecule view on protein aggregation (SMPA) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. V. Subramaniam 
  
Duration 2011-2015 
  
Cost estimate M€ 2.5 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
This programme aims to apply an array of innovative single-molecule techniques, augmented by 
selected ensemble and computational biophysics approaches, to yield an unprecedented molecular 
and dynamic view on protein aggregation. We will bridge molecular and cellular perspectives 
with well-controlled in vitro experiments complemented by innovative single molecule and super-
resolution methods to follow aggregation interactions within cells. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Understanding protein nucleation and aggregation is one of the major challenges in contemporary 
biophysics and, in the context of disease, one with great medical relevance. The ambition of this 
programme is to unravel the physical mechanisms that underlie the dynamics of nucleation and 
formation of early aggregate species. At the core of the programme is the physics of protein fo-
lding, conformational dynamics and protein-protein and protein-membrane interactions. 
 
Protein misfolding and aggregation lies at the heart of a range of devastating diseases, including 
neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's disease. The underlying physics 
is poorly understood, and has broader significance, including in the assembly of food proteins to 
provide texture, supramolecular assembly of proteins to form functional complexes, and biologi-
cally templated formation of novel materials. 
Ensemble biophysics approaches are not well suited to capture the dynamics and structural 
changes associated with individual folding and binding transitions, which are critical to a 
mechanistic understanding of the earliest steps in protein aggregation. The transient nature, 
inherent heterogeneity, and low numbers of early stage aggregates necessitate single molecule 
spectroscopy approaches and other innovative methods that can detect distributions of structures 
in ensembles. We will investigate the physical mechanisms underlying the dynamics of nucleation 
and formation of early aggregate species of human α-synuclein, focusing on three key questions:  
1. How do multiple α-synucleins aggregate? 
2. How do early aggregates perturb phospholipid membranes? 
3. What are the cellular and genetic triggers of aggregation? 
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The programme consortium will use state of the art experimental and computational biophysics 
approaches, complemented by methods from protein chemistry and molecular biology and 
genetics of neurodegenerative disease to unravel the knotty problem of protein aggregation. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 562 615 570 528 217 - - 2.492 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 562 615 570 528 217 - - 2.492 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1238 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1422 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1720 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 100% FL 



 
 
 

 
 
 - 6 - 
 

Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2011 - 0,8 2,3 0,3 258 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - - 2 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-A-23 

Werkgroepleider Prof.dr. P.G. Bolhuis 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + nummer Multiscale modeling of alpha-synuclein aggregation 10SMPA02 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.A. Nowosielski oio 15 apr 2011 14 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 

1. M. Nowosielsky, N/A, FOM Physics 2012, 14 feb 2012, 14 feb 2012, Veldhoven, Veldhoven  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 
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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-23 

Werkgroepleider Prof.dr. T.J. Aartsma 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + 
nummer 

Optical characterization of alpha-synuclein in the cell with single 
molecule sensitivity 10SMPA06 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.M. Apetri postdoc 01 okt 2011 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 

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-34 

Werkgroepleider Prof.dr. G.W. Canters 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + 
nummer 

Oxidative stress and disturbance of metal homeostasis as triggers of 
alpha-synuclein misfolding and aggregation in vivo 10SMPA08 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Mucibabic oio 01 okt 2011 30 sep 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-T-15 

Werkgroepleider Prof.dr. V. Subramaniam 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Dr. M.M.A.E. Claessens 

FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + 
nummer 

Quantitative measurement and super-resolution visualization of 
oligomeric aggregate-membrane interactions 10SMPA03 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Schilderink TP/T 01 sep 2011 31 aug 2012 
A.S. Iyer oio 04 sep 2011 03 sep 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. 
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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-20 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. W.J. Briels 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. W.K. den Otter 

FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 

Titel van het project + nummer Simulations of alpha-synuclein aggregate formation 
10SMPA05 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I.M. Ilie oio 03 okt 2011 02 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. 
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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-V-21 

Werkgroepleider Prof.dr. P. Heutink 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + 
nummer 

Alpha-synuclein misfolding and aggregation in vivo in relation to 
genetic factors 10SMPA07 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Jain postdoc 01 jun 2011 31 mei 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 

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 S.J. Tans 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. S.J. Tans 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma A single-molecule view on protein aggregation 
Titel van het project + 
nummer 

Single molecule force spectroscopy studies of alpha-synuclein 
10SMPA01 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.V. Bezrukavnikov oio 01 apr 2011 31 mrt 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 

1. A. Mashaghi, S. Bezrukavnikov, Sander Tans , Unraveling chaperone activity of DnaK system 
at the single molecule level, Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics 2011, 04 
okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, Netherlands  
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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.) 
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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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