
“Ik ben altijd nogal goed geweest in 
wiskunde, dus hoewel mijn hart bij de 
biologie lag, leek het zonde om dat 
talent niet te benutten. Daarom koos ik 
destijds voor een studie natuurkunde”, 
legt Izabela Piechocka uit. Zodra ze 
afgestudeerd was in haar Poolse 
geboorteplaats Poznan, ging ze op zoek 
naar een plek waar ze natuurkunde en 
biologie kon combineren. Als surfend 
over het internet stuitte ze op de 
Biological Soft Matter-groep die Gijsje 
Koenderink toen net aan het oprichten 
was bij AMOLF. Daar werkt Piechocka 
nu zes jaar, helemaal in haar element 
in het lab. “Waarschijnlijk is het de 
combinatie van praktisch werken met 
je handen en de intellectuele inspan-
ning om dingen beter te begrijpen die 
het laboratoriumwerk voor mij zo 
aantrekkelijk maken”, zegt ze. “Elke 
dag brengt wel weer nieuwe uitdagin-
gen en ontdekkingen met zich mee.”

Fibrinenetwerken

Twee jaar geleden publiceerde 
Piechocka samen met collega’s een 
veelgeciteerd artikel in Biophysical 
Journal, waarin ze beschrijft hoe fi brine-
netwerken uitrekken als ze onder druk 
staan. Fibrinenetwerken vormen zich 
als het eiwit fi brinogeen wordt 
geactiveerd en spelen een belangrijke 
rol bij de bloedstolling. Als een wond 
ontstaat vormt fi brine een zeer sterke 
gelei met een spinnenwebachtige 
structuur, die het bloeden stelpt. Komt 
deze structuur onder druk te staan, 
bijvoorbeeld doordat het hart bloed 
rondpompt naar de wond, dan wordt 
het netwerk alleen maar steviger, 
waardoor het gestolde bloed aan 
veerkracht wint en minder snel breekt. 

De mechanica achter dit verschijnsel 
had nog nooit iemand geanalyseerd. 
Piechocka deed dit wel en in november 
vorig jaar schreef ze er ook haar 
proefschrift over: Biopolymers: from 
structural hierarchy tot nonlinear rheology.

Bloed

Nu is Izabela Piechocka bezig met een 
vervolg op de succesvolle uitkomst van 
haar eerste vier jaar bij AMOLF; ze wil 
hetzelfde proces in meer detail 
beschrijven. Dat kan dankzij de 
samenwerking met ProFibrix, een 
biotechnologiebedrijf uit Leiden dat 
een platform heeft ontwikkeld om 
kunstmatig (met recombinante 
DNA-technologie) fi brinogeen te produ-
ceren. Anders dan het commercieel 
verkrijgbare fi brinogeen, dat uit 
donorplasma wordt geïsoleerd en 
vermengd is met andere eiwitten, heeft 
het fi brinogeen van ProFibrix een goed 
gedefi nieerde moleculaire structuur. 
Daarmee hopen de onderzoekers de 
moleculaire basis van de toenemende 
veerkracht van fi brinenetwerken die 
onder druk staan bloot te kunnen 
leggen. Piechocka vindt het prettig om 
met een bedrijf samen te werken, en 
niet alleen vanwege de bijzondere 
grondstoffen die de samenwerking 
oplevert. “De mensen van ProFibrix zijn 
gefocust op toepassingen. Zij maken 
me er bijvoorbeeld op attent dat het 
belangrijk is om te experimenteren 
onder dezelfde fysiologische condities 
als die in het menselijk lichaam 
gelden: de fi brineconcentratie moet 
twee milligram per milliliter zijn, net 
zoals in bloed. Als fundamenteel 
onderzoeker denk je niet aan dat soort 
dingen. Bovendien is het prettig om op 

congressen te kunnen verwijzen naar 
de medische producten die je onder-
zoek mogelijk oplevert. Als je vermeldt 
dat veertig procent van de sterfgeval-
len na een ongeluk is toe te schrijven 
aan bloedverlies, is iedereen er direct 
van overtuigd dat dit werk een enorme 
impact kan hebben.”

Cellen

Hoe interessant ze ook zijn, na dit jaar 
vindt Piechocka het mooi geweest met 
de fi brinenetwerken. “Dan heb ik er vijf 
jaar onderzoek naar gedaan en wordt 
het tijd voor iets anders. Ik zou het 
liefst de mechanica van cellen 
onderzoeken; dat onderwerp is 
verwant maar toch nieuw.” Piechocka’s 
toekomstdroom is om uiteindelijk 
terug te keren naar Polen en daar zelf 
een onderzoeksgroep te leiden. Polen 
maakt economische groei door. “We 
zijn een van de weinige Europese 
landen die goed bestand blijken tegen 
de economische crisis”, vertelt ze trots. 
“Dat zie je terug in de wetenschap: de 
Poolse universiteiten krijgen nu meer 
geld en zijn behoorlijk in opkomst. Ik 
zou daar heel graag aan mee willen 
doen en iets nieuws bijdragen aan de 
wetenschap; 

er is nog zo veel onbekend over het 
menselijk lichaam…”

Vrouwen

Hoe ervaart Piechocka het om als 
vrouw in de fysica te werken? “Op het 
niveau van oio of postdoc zijn we niet 
zo in de minderheid. Pas later in hun 
carrière haken vrouwen af. Blijkbaar is 
het voor ons toch een grote uitdaging 
om bijvoorbeeld een positie als 
groepsleider te combineren met een 
gezin. Maar het kán wel. Dat zie ik aan 
mijn eigen groepsleider Gijsje 
Koenderink. Die heeft een man en 
twee jonge kinderen en is ook 
succesvol in haar werk; ze is gelukkig 
in beide rollen. Ik hoop dat het mij 
later ook lukt, want ik houd erg van 
mijn werk maar ik kan me ook niet 
voorstellen dat ik nooit een gezin zal 
hebben.’ Ze schudt beslist haar hoofd 
bij de gedachte. “Nee, nee”, zegt ze 
nogmaals. (MH)  
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Ze heeft een fl inke rekenknobbel, haar hart ligt bij de biologie en ze doet niets 
liever dan experimenteren in het lab. De Biological Soft Matter-groep bij AMOLF 
lijkt voor dr. Izabela Piechocka de ideale plek. Ze is er dan ook gelukkig en 
succesvol. 

Physics@FOM Veldhoven takes place each year in 
January. It is a large congress (about 1.800 partici-
pants) that provides a topical overview of physics in 
the Netherlands. Traditionally, young researchers 
have the chance to present themselves and their 
work alongside renowned names from the Dutch and 
international physics community. The programme 
covers condensed matter, nanoscience and nanotech-
nology, statistical physics, atomic physics, molecular 
physics, optical physics, physics of fl uids, subatomic 
physics and fusion/plasma physics. Physics@FOM 
Veldhoven 2013 will take place on  22 and 23 January 
at NH Koningshof in Veldhoven.

Call for abstracts

The website is now open for the 
submission of abstracts for oral 
presentations for the parallel sessions 
and for the poster presentations. 
The deadline for abstracts is Friday 14 
September 2012 12:00. The registration 
for Physics@FOM Veldhoven 2013 will 
start mid-October 2012. Please see 
www.fom.nl/veldhoven for more 
information.  

 Niet barsten maar buigen
AMOLF-postdoc Izabela Piechocka over eiwitnetwerken onder druk

Sinds juli 2011 werkt de Biological 
Soft Matter-groep van FOM-instituut 
AMOLF samen met het Leidse 
biotechnologiebedrijf ProFibrix in een 
kleinschalig Industrial Partnership 
Programme, een zogeheten mini-IPP. 
Het project bouwt voort op funda-
menteel onderzoek bij AMOLF naar de 
fysica van bloedstolling. AMOLF en 
ProFibrix bekijken samen hoe de 
moleculaire structuur van kunstmatig 
geproduceerd stollingseiwit (recombi-
nant fi brinogeen) de mechanische 
eigenschappen beïnvloedt van de 
fi brinenetwerken die het vormt. 
ProFibrix wil deze kennis gebruiken 
om nieuwe medische producten te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld middelen 
waarmee een hevige bloeding die 
optreedt tijdens een operatie of na 
een verwonding, snel gestelpt kan 
worden. 

Mini-IPP met ProFibrix

Physics@FOM Veldhoven: 
22 &23 January 2013
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