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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het FOM-programma 'Nieuwe fysische instrumenten voor de gezondheid' is bij benadering hal-
verwege zijn 'levenscyclus' met zes specifieke projecten waarbij negen onderzoeksgroepen binnen 
zeven Universitaire instellingen zijn betrokken. Deze nauwe samenwerking tussen fysische onder-
zoeksgroepen 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 gezond-
heidszorg, 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 the-
rapie 
 
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 pro-
blemen waarin de mogelijkheid om een 'verschil' te maken realistisch is. 
 
Naast de één-pagina-tellende beschrijving van het protontherapie project dat volgt op dit voort-
gangsrapport, zijn de volgende hoogtepunten van het onderzoek in ons programma hieronder 
beschreven: 
• Plasma behandeling van brandwonden – We hebben de effecten van plasma behandeling op apop-

tose, proliferatie en wondgenezing onderzocht. We hebben een parametrisch onderzoek uitge-
voerd van plasma-behandeld 3T3 fibroblast cellen. Voor de behandeling werd een koude 
atmosferische plasma naald (13.56 MHz micro-jet in helium) gebruikt.   

 

Plasma naald toegepast op een cel kweek. 
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Cellen werden op zes kweekplaatjes ontwikkeld en vervolgens op de bodem van de kweekplaat 
geplaatst. Net als een wond, werd er een kras gemaakt in de ontwikkelde cel. De proliferatie van 
de zijwanden in de kras werden geobserveerd met een microscoop. Het leek erop dat plasma 
behandeling de proliferatie in de kras stimuleert. Dit suggereert dat een plasma behandeling zou 
kunnen resulteren in een versnelde wondheling.  
 
Daarnaast, het multidisciplinaire karakter van dit project (alsook de andere projecten in dit FOM-
programma) heeft geleid tot een intensief netwerk van participerende medische instituten. In dit 
project gaat het om het Catharinaziekenhuis Eindhoven (dermatologie), Maxima Medisch Cen-
trum Veldhoven (neonatologie), AMC Amsterdam (maag- lever en darmziektes), ACTA Amster-
dam (tandheelkunde), en Radboud ziekenhuis Nijmegen (dermatologie, klinische microbiologie). 
 
De kansen voor valorisatie zijn ook geëxploiteerd met de spin-offs Vabrema, Eindhoven (appara-
ten voor pulserend elektrisch veld voor wondheling) en Plastec, Eindhoven (apparaten voor de 
behandeling van chronische zweren). 
 
In het algemeen, de planning en de vooruitgang van de verscheidene projecten in dit programma 
verlopen volgens verwachting. In dit stadium van het programma zijn er geen specifieke facilitei-
ten 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. 
 
De resultaten zoals hierboven beschreven zijn maar een voorbeeld van de intensieve, multidisci-
plinaire samenwerkingen die zijn ontstaan door het hele spectrum van dit programma. De steun 
van FOM heeft daarbij een katalytisch effect op de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor 
medische zorg, gebaseerd op geavanceerde technieken uit de natuurkunde. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 08.1642/7 
 datum: 01-01-2012 
 
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 gezond-
heidszorg' (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€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 810 404 405 256 - - - 1.875 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

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

Doelsubsidies incidenteel 450 200 250 - - - - 900 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.260 604 655 256 - - - 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 

 

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

2009 - - - - 2 

2010 - 1,5 3,8 - 354 

2011 - 2,8 6,0 - 652 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - - - 

2010 - 3 12 - 

2011 - 5 43 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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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 

1. A. Reyes-Reyes, M.G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S.T. Persijn, N. Bhattacharya, H.P. Urbach, 
Cavity-enhanced direct frequency comb spectroscopy, 22nd General Congress of the 
International Commission for Optics (ICO-22), Mexico August 2011 , , , , 2011  

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. Mounir Zeitouny, Esther van Mastrigt, Stefan Persijn, Nandini Bhattacharya, Marielle Pijnenburg, 
J. C. Jongste, Paul Urbach, Molecular spectroscopy with a femtosecond frequency comb 
laser., Physics @ FOM Veldhoven 2011, January 2011, 18 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

2. A. Reyes-Reyes, M. G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S. T. Persijn, M. W. H. Pijnenburg, J. C. de 
Jongste, N. Bhattacharya, H. P. Urbach, VIPA and FTIR spectroscopy for trace gas analysis., 
Breath Analysis workshop, VSL, April 2011 , 05 apr 2011, Delft, Nederland  

3. A. Reyes-Reyes, M. G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S. T. Persijn, M. W. H. Pijnenburg, J. C. de 
Jongste, N. Bhattacharya, H. P. Urbach , Gas detection in the infrared using spectroscopic 
techniques, Symposium on Photonic Integration and IOP-PD and STW-GTIP/SOS Meeting, 
TU Eindhoven, 9 November 2011, 09 nov 2011, Eindhoven, 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-D-51 

Werkgroepleider Dr.ir. D.R. Schaart 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
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 
A.K. Biegun postdoc 01 mei 2010 31 okt 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Aleksandra K. Biegun, Enrica Seravalli, Patricia Cambraia Lopes, Ilaria Rinaldi, Marco Pinto, 
David C. Oxley, Peter Dendooven, Frank Verhaegen, Katia Parodi, Dennis R. Schaart, Paulo 
Crespo, Range and density variations monitoring during proton therapy based on time-of-
flight detection of prompt gamma radiation , IEEE 2011 Nuclear Science Symposium and 
Medical Imaging Conference, Valencia, Spain, , , , 2011  

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.K. Biegun, Time-of-flight dose monitoring tools for particle therapy, Physics @ FOM , 18 
jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, The Netherlands  
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2. A.K. Biegun, Prompt gammas Ð physics capabilities for monitoring range and density 
variations during proton therapy, Particle Therapy Co- Operative Group (PTCOG50) 
meeting, 08 mei 2011, 14 mei 2011, Philadelphia, United States  

3. A.K. Biegun, Range and density variation monitoring tools based on time-of-flight in proton 
therapy, Physical and biological basis of hadron radiotherapy. Satellite symposium of the 
14th International Congress of Radiation Research, 02 sep 2011, 03 sep 2011, Krakow, 
Poland  

4. A.K. Biegun, Range and density variations monitoring during proton therapy based on 
time-of-flight detection of prompt gamma radiation, IEEE 2011 Nuclear Science 
Symposium and Medical Imaging Conference, 23 okt 2011, 29 okt 2011, Valencia, Spain  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. D.R. Schaart, Member of the Steering Committee of the OpenGATE Collaboration, 
developing GATE, a Monte Carlo simulation tool kit for Nuclear Medicine applications. 
www.opengatecollaboration.org/  

2. D.R. Schaart, Member of the Management Committee of COST Action TD1007, 'Bimodal 
PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of 
disease and biological processes,' 
http://w3.cost.eu/index.php?id=248&action_number=TD1007  

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. 'Demonstration of a Time-of-Flight device for Particle Therapy Monitoring,' PhD Project of 
Patrícia Lopes, Individual Doctoral Grant by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), 
Portugal, within scope of FCT 2010 Call for Doctoral Grants. PhD Project at Delft 
University of Technology performed in collaboration with Laboratório de Instrumentação e 
Física Experimental de Partículas (LIP), Coimbra, Portugal, and Heidelberger Ionenstrahl-
Therapiezentrum (HIT), Heidelberg, Germany.  

2. Samenweking met Philips Digital Photon Counting ( 
http://www.research.philips.com/initiatives/digitalphotoncounting/ ) betreffende 
ontwikkeling Time-of-Flight device for Particle Therapy Monitoring.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 
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d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

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.lic. 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 mrt 2010 28 feb 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Hofmann, S; Bruggeman P, Comparison of a He and an Ar Cold RF Atmospheric-Pressure 
Plasma Jet Operating in Continuous and Pulsed RF Modes, IEEE Transactions On Plasma 
Science, 39, 2332-2333, 2011  

2. Hofmann, S; van Gessel, A F H; Verreycken T; Bruggeman P, Power dissipation, gas 
temperatures and electron densities of cold atmospheric pressure helium and argon RF 
plasma jets, Plasma Sources Science and Technology, 20, 065010, 2011  

3. Tipa, R.S.; Kroesen, G.M.W., Plasma-stimulated wound healing, IEEE Transactions On 
Plasma Science, 39, 2978-2979, 2011  

4. Gessel, A. van; Carbone, E.A.D.; Bruggeman, P.J., Mullen, van der, J.J.A.M., Simultaneous 
Thomson and Raman scattering on an atmospheric pressure plasma jet, IEEE Transactions 
On Plasma Science, 39, 2382-2383, 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. 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. P. Bruggeman, The future of (non-thermal) atmospheric pressure plasmas, Themadag 
atmosferisch plasma, Mikrocentrum-VITO, 12 mei 2011, 12 mei 2011, Mol, Belgie  

2. P. Bruggeman en T. Verreycken, Diagnostics of non-thermal atmospheric pressure plasmas, 
ISPC, 24 jul 2011, 29 jul 2011, Philadelphia, Verenigde Staten  

3. P. Bruggeman, Water containing non-equilibrium atmospheric pressure plasmas, AVS 58th 
International Symposium and Exhibition, 30 okt 2011, 04 nov 2011, Nashville, Verenigde 
Staten  

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

1. Hofmann, S, van Gessel, A F H, Verreycken T, Bruggeman P, Gas Temperature, Electron 
Density, and Power Dissipation of Cold Atmospheric Pressure Plasma Jets , IWM 6, 03 apr 
2011, 06 apr 2011, Paris, France  

2. Hofmann, S, van Gessel A F H, Bruggeman P, Plasma Parameters of He and Ar Cold 
AtmosphericPressure Plasma Jets for Biomedical Applications, 23rd NNV-symposium on 
Plasma Physics and Radiation Technology, 15 mrt 2011, 16 mrt 2011, Lunteren, The 
Netherlands  

3. Hofmann, S, Bruggeman P, Guided streamers in uniform gases at atmospheric pressure: 
Investigating its creation and inhibition, WELTPP-14, 01 dec 2011, 02 dec 2011, Rolduc, The 
Netherlands  

4. Hofmann, S; Tipa, R; Gessel, A F H; Verreycken T, Bruggeman P, Kroesen G M W, Atmospheric 
pressure plasma jets for wound healing, Physics @ FOM, 17 jan 2011, 19 jan 2011, 
Veldhoven, The Netherlands  

5. P. Bruggeman, Physics of microplasmas, 16th European Summer School 'Low temperature 
Plasma Physics: Basics and Applications`, 08 okt 2011, 10 okt 2011, Bad Honnef, Duitsland  

6. P. Bruggeman, Atmospheric pressure plasmas for environmental, chemical and biomedical 
applications, FOM Instituut Rijnhuizen seminarie, 20 okt 2011, 20 okt 2011, Rijnhuizen, 
Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. P.J. Bruggeman: member of the management committee of COST action MP1101: 
Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology  

2. G.M.W. Kroesen: member of the management committee of COST action MP1101: 
Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasma Technology  

3. P.J. Bruggeman: guest editor of the HTPP special issue in Journal of Physics D: Appl. Phys. 
(2011)  

4. P.J. Bruggeman: member of the ISC of High Tech Plasma Processes conference  
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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 Dr. 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 
D.C. Oxley postdoc 09 aug 2010 08 feb 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. P. Dendooven, Time-of-Flight Positron Emission Tomography: monolithic crystals and 
proton range verification, Seminar Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, 29 apr 2011, 
Dresden, Duitsland  

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

1. D.C.Oxley, A.K. Biegun, S. Brandenburg, P. Dendooven F. Diblen, D.R. Schaart, S. Vandenberghe, 
Designing a TOF-PET Imaging System for in-beam Proton Therapy Quality Assurance, 
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Annual Particle Therapy Co-Operative Group meeting (PTCOG-50), 08 mei 2011, 14 mei 
2011, Philadelphia, PA, VS  

2. D.C. Oxley, In-vivo verification with ToF-PET, Univ. of Groningen - Osaka Univ. 
Partnership Symposium on Medical Physics, 30 mei 2011, 01 jun 2011, Groningen, 
Nederland  

3. D.C. Oxley, A.K. Biegun, S. Brandenburg, F. Diblen, S. Vandenberghe, A.J. van der Borden, A.A. 
van ‘t Veld, D.R. Schaart, P. Dendooven, Patient-based simulations of in-situ verification of 
proton therapy using TOF-PET, IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging 
Conference, 23 okt 2011, 29 okt 2011, Valencia, Spanje  

4. D.C. Oxley, Verifying proton therapy irradiations with time-of-flight Positron Emission 
Tomography, NNV Autumn Meeting Subatomic Physics, 04 nov 2011, Lunteren, 
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-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 

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 

1. R. Centeno, J. Mandon, S.M. Cristescu, F.J.M. Harren, Ethylene detection with quantum 
cascade laser based off-axis integrated cavity output spectroscopy, Tunable Diode Laser 
Spectroscopy International Conference 2011, 10 jul 2011, 16 jul 2011, Zermatt, Switzerland  
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2. R. Centeno, J. Mandon, S.M. Cristescu, F.J.M. Harren, Ethylene detection with quantum 
cascade laser based off-axis integrated cavity output spectroscopy, 35th Annual Meeting 
NNV AMO , 11 okt 2011, 12 okt 2011, Lunteren, Nederland  

3. R. Centeno, J. Mandon, S.M. Cristescu, F.J.M. Harren, Ethylene dectection with quantum 
cascade laser based of-axis integrated cavity output spectroscopy, Tunable Diode Laser 
Spectroscopy International Conference 2011, 10 jul 2011, 16 jul 2011, Zermatt, Switzerland  

4. R. Centeno, J. Mandon, S.M. Cristescu, F.J.M. Harren, Ethylene dectection with quantum 
cascade laser based of-axis integrated cavity output spectroscopy, 35th Annual Meeting 
NNV AMO, 11 okt 2011, 12 okt 2011, Lunteren, 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-R-06 

Werkgroepleider Prof.dr. J.C. de Jongste 
Affiliatie Erasmus Universiteit Rotterdam 
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 mrt 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 

1. Mounir Zeitouny, Esther van Mastrigt, Stefan Persijn, Nandini Bhattacharya, Marielle Pijnenburg, 
J.C. de Jongste, H.P. Urbach, Molecular spectroscopy with a femtosecond frequency comb 
laser., Physics @ FOM Veldhoven 2011, January 2011, 01 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

2. A. Reyes-Reyes, M. G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S. T. Persijn, M. W. H. Pijnenburg, J. C. de 
Jongste, H.P. Urbach, VIPA and FTIR spectroscopy for trace gas analysis., Breath Analysis 
workshop, VSL, April 2011, 01 apr 2011, Delft, Nederland  
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3. A. Reyes-Reyes, M.G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S.T. Persijn, N. Bhattacharya, H.P. Urbach, 
Cavity-enhanced direct frequency comb spectroscopy, 22nd General Congress of the 
International Commission for Optics (ICO-22), Mexico August 2011, 01 aug 2011, Puebla, 
Mexico  

4. A. Reyes-Reyes, M. G. Zeitouny, E. van Mastrigt, S. T. Persijn, M. W. H. Pijnenburg, J. C. de 
Jongste, H.P. Urbach, Gas detection in the infrared using spectroscopic techniques, 
Symposium on Photonic Integration and IOP-PD and STW-GTIP/SOS Meeting, TU 
Eindhoven, 01 nov 2011, Eindhoven, Nederland  

5. Johan de Jongste, The FeNO experience, Breath Analysis workshop, VSL, April 2011, 01 apr 
2011, Delft, 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 

1. New York Times, 2th July 2011 ‘Beyond the Breathalyser: Seeking Telltale Signs of Disease’.  

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-30 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. W. Steenbergen 
Affiliatie Universiteit Twente 
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 
S.G. 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 

1. SG Resink, Developing a stochastic model for acousto-optic tissue imaging, summerschool 
Biophotonics 2011, 14 mei 2011, 21 mei 2011, Ven, Zweden  

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-17 

Werkgroepleider Prof.dr. J.F. de Boer 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
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 

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. J.F. de Boer, OCT and depth resolved Fluorescence endoscopy, Topical Problems of 
Biophotonics, 16 jul 2011, 22 jul 2011, St Petersburg - Nyzhny Novgorod, Rusland  

2. J.F. de Boer, New Imaging Techniques, World Congress On Lung Cancer, 03 jul 2011, 07 jul 
2011, Amsterdam, Nederland  

3. J.F. de Boer, Image Guided Tissue Characterization: New Technologies in Lung Cancer 
Diagnosis, World Congress On Lung Cancer, 03 jul 2011, 07 jul 2011, Amsterdam, 
Nederlands  

4. J.F. de Boer, Non invasive assesment of eye pathology – near future, ARVO-NED third 
Research Course in Ophthalmology and Visual Science, 17 jun 2011, 17 jun 2011, Utrecht, 
Nederland  
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5. J.F. de Boer, Photons as a bridge between university and hospital: Translational Research, 
NNV Fysica 2011, 15 apr 2011, 15 apr 2011, Amsterdam, Nederland  

6. J.F. de Boer, Minimally Invasive Optical Coherence Tomography and Fluorescence, FOM 
Veldhoven Annual Meeting, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

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

1. Jianan Li, High speed three dimensional endoscopic Optical Frequency Domain Imaging 
with external k-clock sampling, SPIE Photonics West, 21 jan 2012, 26 jan 2012, San 
Francissco, USA  

c. Ontvangen prijzen 

1. SPIE G.G Stokes Award to Dr. J.F. de Boer BELLINGHAM, Washington, USA – 25 April 
2011 – Johannes Fitzgerald de Boer, VU University, Amsterdam, and Rotterdam 
Ophthalmic Institute, Rotterdam, The Netherlands, is the 2011 recipient of the G.G. Stokes 
Award in recognition of his seminal contributions to the development of polarization-
sensitive optical coherence tomography as a means for quantitatively assessing the depth-
resolved birefringence of biological tissues, especially in ophthalmology.  

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

1. Program committee member of 'Optical Coherence Tomography and Coherence Domain 
Optical Methods in Biomedicine' at SPIE Photonics West conference, San Francisco, CA, 
since 2000.  

2. Program committee member of 'Optical Techniques in Pulmonary Medicine ' at SPIE 
Photonics West Conference, San Francisco, CA, since 2011.  

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

4. Chair of 'Biophotonics: Optical Manipulation and OCT Imaging in Life Sciences and 
Medicine' at the EOS Annual Meeting (EOSAM).  

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. 
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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 
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 
B.K.H.L. Boekema postdoc 01 jul 2010 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. van der Veen VC, Boekema BKHL, Ulrich MMW, Middelkoop E., New dermal substitutes, 
Wound Repair and Regeneration, 19, S59-S65, 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. 

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

1. Bouke Boekema, Cold plasma for bacterial inactivation and its effects on fibroblasts and 
keratinocytes, European Tissue Repair Society, 05 okt 2011, 07 okt 2011, Amsterdam, 
Nederland  

2. Bouke Boekema, Evaluation of topical treatments in an in vitro burn wound model infected 
with Pseudomonas aeruginosa, European Tissue Repair Society, 05 okt 2011, 07 okt 2011, 
Amsterdam, Nederland  
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3. Bouke Boekema, Dermal substitute design: effect of pore size and cross-linking on wound 
healing, European Tissue Repair Society, 05 okt 2011, 07 okt 2011, Amsterdam, Nederland  

4. Bouke Boekema, Exploring dermal substitute design, an in vivo study, Wound Healing 
Society, 14 apr 2011, 17 apr 2011, Dallas, USA  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Member of Local Organizing Committee for the 2011 congress of the European Tissue 
Repair Society  

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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