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Voorwoord van de programmaleider 

 
In 2011 is het programma SPAT op volle sterkte gekomen met de aanstelling van een extra postdoc 
in de groep van Shimizu en het aanstellen van de laatste oio in de groep van Tans. Daarmee zijn in 
totaal nu 8 oio's, 2 postdocs, en 1 technicus aangesteld. Daarnaast zijn een aantal andere junior 
onderzoekers uit de verschillende groepen nauw bij het programma betrokken geraakt.  
 
In maart 2011 heeft de eerste wetenschappelijke bijeenkomst plaatsgevonden en de tweede staat 
gepland voor mei 2012. Bij deze meetings presenteren junior onderzoekers hun eerste resultaten en 
plannen/problemen, waarbij met name bij de 2e meeting de nadruk zal komen te liggen op de 
samenwerkingsverbanden. Naast al bestaande gezamenlijke activiteiten, zijn in 2011 met de aan-
stelling van een postdoc in de groep van Shimizu nieuwe gezamenlijke activiteiten gestart tussen 
de groepen van Shimizu en Hellingwerf (super resolution imaging) en Janson en Ten Wolde 
(kracht generatie tussen anti-parallelle microtubuli). In 2011 is onder andere vanuit dit programma 
de internationale conferentie CellMech 2011 georganiseerd, van 17-19 oktober in het KNAW 
gebouw in Amsterdam (Organisatie: G. Koenderink (chair), M. Dogterom, B. Mulder, Th. Smit 
(VU)). Daarnaast staat nog altijd een meeting over fysisch onderzoek aan biochemische regel net-
werken op de agenda c.q. wensenlijst.  
 
Wetenschappelijk zijn in 2011 vorderingen gemaakt op een aantal onderwerpen. De eerste resul-
taten van de groep van Shimizu zijn gepubliceerd in PNAS. Daarnaast zijn in deze groep eerste 
resultaten behaald met de ontwikkeling van super resolution technieken voor imaging van de 
dynamica van enkele moleculen in levende cellen ('stroboscopic PALM'). Deze techniek wordt 
zoals gepland toegepast in het onderzoek naar regelnetwerken in E coli, maar ook (in samenwer-
king met Hellingwerf) in gist cellen. De samenwerking op het gebied van linear transport in pat-
tern formation tussen de groepen van ten Wolde (simulations) en Dogterom (in vivo en vitro expe-
riments) leidt op dit moment tot eerste resultaten waarbij de experimentele situatie met een aan-
gepast GFRD algoritme wordt nagebootst. Praktische aspecten van de in vivo experimenten bij 
AMOLF worden in samenwerking met de groep van Janson gedaan. Ten Wolde werkt daarnaast 
samen met de groep van Janson om krachtgeneratie tussen anti-parallelle microtubuli onder 
invloed van crosslinking moleculen te modeleren. Op het gebied van organisatie van netwerken 
van actine en/of microtubuli worden (deels gezamenlijke) theoretische en experimentele resulta-
ten geboekt in de groepen van Mulder, Janson, Dogterom, Koenderink en Akhmanova. Een 
belangrijk resultaat van dit onderdeel tot nu toe is dat voor het eerst een vitro systeem is ontwik-
keld waarbij de dynamische crosstalk tussen actine filamenten en microtubuli kan worden bestu-
deerd onder versimpelde omstandigheden. Met dit experiment hebben we kunnen laten zien dat 
groeiende microtubuli in staat zijn actine filamenten te verbuigen en uit te lijnen door dynamische 
interacties die plaats vinden tussen het uiteinde van de microtubuli en actine. Begrip van dit 
gedrag is van belang om verschillende aspecten van cytoskelet organisatie in (gepolariseerde) 
cellen te begrijpen. Belangrijk voor dit onderzoek is ook een intensieve samenwerking met de 
groep van Dr. Michel Steinmetz in Zurich (via Akhmanova). Het onderzoek in de groep van Tans 
is eind 2011 van start gegaan met de aanstelling van de laatste OIO en hier moeten de eerste 
resultaten nog op gang komen.  
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het programma loopt zoals bedoeld en dus op dit 
moment geen bijsturing behoeft. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 08.1868/4 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 110. 
  
Title (code) Spatial design of biochemical regulation networks (SPAT) 
  
Executive organisational unit AMOLF & BUW 
  
Programme management Prof.dr. M. Dogterom 
  
Duration 2009-2013 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
 
Concise programme description 
a. Objective 
The central aim of this programme is to understand how the performance of biochemical 
regulation networks depends on the spatial distribution of network components and the physical 
processes that facilitate signal transmission between them. We will focus specifically on the role of 
spatial separation, compartmentalization, diffusion, and cytoskeleton-based linear transport in the 
function and spatial design of gene- and protein regulation networks.  

 
b. Background, relevance and implementation 
Systems biology aims at a quantitative understanding of the collective, functional behavior of 
biomolecular systems (rather than of individual biomolecules) through an integrated experimental 
and theoretical approach. While the tight integration between quantitative experiments and theory 
is a longstanding cornerstone of physics research, this approach has traditionally been hampered 
in biology by a lack of knowledge about the molecular components that build biological systems. 
Due to recent substantial advances in the life sciences, large numbers of these components have 
now been identified and characterized. Increasingly, a physics-based approach is therefore not 
only feasible, but, arguably, an indispensable tool to make further progress.  
The focus of this programme is on the operation of biochemical regulation networks at the cellular 
level, and in particular the spatial design principles of such networks. Biochemical regulation 
networks are the 'computational' modules controlling cellular functions. Recent studies on the 
operating principles of these networks are focused mainly on questions concerning their temporal 
dynamics and their performance with respect to sensitivity and robustness, i.e. resistance to noise 
and variations of operating parameters. Neither the spatial distribution of network components 
within cells nor the targeted, localized activation of network components is usually considered in 
these studies. However, regulation networks rely on physico-chemical interactions between genes 
and proteins that have to be brought into contact through physical processes such as diffusion and 
active transport along cytoskeletal tracks. The spatial distribution of network components, their 
localized activation, and the transport mechanisms that bring components together are therefore 
expected to have a profound influence on network performance.  
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
a. Via AMOLF 

bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 1.281 580 329 37 - - - 2.227 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.281 580 329 37 - - - 2.227 
 
 
b. Via BUW 

bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 748 131 63 -37 - - - 905 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 748 131 63 -37 - - - 905 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1414 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1596 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1867 
d) Request for shift in budget FOM-11.1065 
e) Approval for shift in budget FOM-11.1064 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2014. 
 
 
 
 
 COH par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: FL 100% 



 
 
 

 
 
 - 6 - 
 

Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2009 - - 2,5 0,6 157 

2010 - - 4,8 2,2 335 

2011 - 1,8 7,3 1,2 627 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - 9 1 

2010 - 4 18 1 

2011 - 4 47 - 

* 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-A-30 

Werkgroepleider Prof.dr. K.J. Hellingwerf 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's -- 

FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 

Titel van het project + nummer Photoactivatable protein networks in bakers' yeast 
08SPAT02 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Bury oio 01 aug 2010 31 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 

1. Aleksandra Bury, Redox transition of LovK-STAS fusion proteins in vitro and in vivo, 
Gordon Research Seminar on Photosensory receptors and signal transduction, 21 jan 2012, 
22 jan 2012, Galveston, USA  

2. Aleksandra Bury and Klaas J Hellingwerf, Redox transition of LovK-STAS fusion proteins in 
vitro and in vivo, Gordon Research Conference on Photosensory receptors and signal 
transduction, 22 jan 2012, 27 jan 2012, Galveston, USA  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

Geen. 

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-U-37 

Werkgroepleider Prof.dr. A.S. Akhmanova 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + 
nummer 

Cytoskeletal transport and organization in mammalian cells 
08SPAT03-1 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
K. Jiang postdoc 01 jan 2011 31 dec 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Akhmanova A., Dogterom M., Kinesins lead aging microtubules to catastrophe., Cell, 147, 
966-968, 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 

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-W-03 

Werkgroepleider Prof.dr. M.E. Janson 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Microtubule-based protein targeting in fission yeast 08SPAT04 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Teapal oio 01 mrt 2009 14 aug 2012 

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. Juliane Teapal, Patterning of nuclei in multinucleate cells, Annual Dutch meeting on 
Molecular and Cellular Biophysics, 03 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, The Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

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

1. Juliane Teapal is member of the PhD council of the graduate school for Experimental Plant 
Sciences (EPS)  

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 M. Dogterom 

Werkgroepleider Prof.dr. A.M. Dogterom 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.J.A. Boskamp TP/T 01 apr 2011 31 dec 2012 
N. Taberner oio 01 okt 2010 30 sep 2014 
M. de Vries TP/T 01 jan 2010 16 jan 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. A. Akhmanova, M. Dogterom, Kinesins lead aging microtubules to catastrophe, Cell, 147, 966-
968, 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. P. Recouvreaux, Automated image analysis of microtubule dynamics in fission yeast, EBSA, 
23 aug 2011, 27 aug 2011, Budapest, Hongarije  

7. P. Recouvreaux, Microtubule-based transport of polarity factors, Biophysics@FOM 
Veldhoven, 03 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, Nederland  

8. P. Recouvreaux, Microtubule-based transport of polarity factors, ASCB, 11 dec 2011, 15 dec 
2011, Denver, USA  

9. N. Taberner, Setting up a system to reconstitute cytoskeleton-based protein delivery and 
patterning in vitro, Circle Meeting Biological Physics, 13 apr 2011, 15 apr 2011, 
Saarbrücken, Duitsland  

10. N. Taberner, Setting up a system to reconstitute cytoskeleton-based protein delivery and 
patterning in vitro, EBSA, 23 aug 2011, 27 aug 2011, Budapest, Hongarije  

11. N. Taberner, Setting up a system to reconstitute cytoskeleton-based protein delivery and 
patterning in vitro, 4th European Cell Mechanics Meeting, 17 okt 2011, 19 okt 2011, 
Amsterdam, 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 
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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.) 

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

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

3. M. Dogterom, University of Leiden, Master course Advanced Biophysics, Spring 2011.  
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Groep B. Mulder 

Werkgroepleider Prof.dr. B.M. Mulder 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I.C. Garlea oio 01 sep 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 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

1. Co-organizer 4th European Cell Mechanics Meeting (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. 

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 G.H Koenderink 

Werkgroepleider Prof.dr. G.H Koenderink 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M. Preciado Lopez oio 01 jan 2010 31 dec 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 

1. M. Preciado López, A. Akhmanova, M. Dogterom, G.Koenderink , In vitro and in vivo studies of 
dynamically cross-linked F-actin and microtubules, Circle Meeting on Biological Physics, 13 
apr 2011, 15 apr 2011, saarbrucken, Nederland  

2. M. Preciado López, A. Akhmanova, M. Steinmetz, M. Dogterom, G.Koenderink, , Dynamic 
crosstalk between actin and microtubules in vitro, Gordon Research Conference on Motile 
and Contractile Systems, Colby-Sawyer College, 31 jul 2011, 05 aug 2011, New London, 
United States of America  
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3. M. Preciado López, A. Akhmanova, M. Steinmetz, M. Dogterom, G.Koenderink, Dynamic 
crosstalk between actin and microtubules in vitro, Dutch Meeting on Molecular and 
Cellular Biophysics, 03 okt 2011, 04 okt 2011, Veldhoven, Nederland  

4. M. Preciado López, A. Akhmanova, M. Steinmetz, M. Dogterom, G.Koenderink, Dynamic 
crosstalk between actin and microtubules in vitro, 4th European Cell Mechanics Meeting, 
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, , 17 okt 2011, 19 okt 2011, Amsterdam, 
Nederland  

5. M. Preciado López, A. Akhmanova, M. Steinmetz, M. Dogterom, G.Koenderink, Dynamic 
crosstalk between actin and microtubules in vitro, The 26th European Cytoskeletal Forum 
Meeting ‘Actin-based motility’, 29 okt 2011, 02 nov 2011, Stresa, Italie  

6. M.Preciado Lopez, Dynamic crosstalk between actin and microtubules in vitro, Biomolecular 
Research, Dynamic Protein Interactions, Paul Scherrer Institut , 01 dec 2012, 01 dec 2012, 
Villigen, Switzerland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Member Bèta-Ambassadeursnetwerk (2011)  
2. Member of The Young Academy (DJA) term 2008 – 2013 (division of the Royal Netherlands 

Academy of Arts and Sciences (KNAW)) (2011)  
3. Jury member for Heinekenprijs, KNAW, Area of Biochemisty (2011)  
4. Editorial board member, Biophysical Journal (2011)  
5. Member of organization committee Bio(-related) materials meeting 2011, Utrecht, 10 may 

2011.  
6. Member of programme committee, Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, 

Veldhoven, Netherlands, 3-4 october 2011  
7. Chair of the local organizing committee of the 4th European Cell Mechanics meeting 

(www.amolf.nl/cellmech2011), Amsterdam, 17-19 october 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. 

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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Groep S.J. Tans 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. S.J. Tans 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N.E. Walker oio 16 sep 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 

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 T. Shimizu 

Werkgroepleider Dr. T.S. Shimizu 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F.X.G. Anquez postdoc 01 mrt 2011 28 feb 2013 
M.D. Lazova oio 01 mei 2009 30 apr 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M.D. Lazova, T. Ahmed, D. Bellomo, R. Stocker and T.S. Shimizu, Response rescaling in 
bacterial chemotaxis, PNAS , 108, 13870–13875 , 2011  

2. A. Celani, T.S. Shimizu and M. Vergassola, Molecular and functional aspects of bacterial 
chemotaxis, J. Stat. Phys, 144, 219-240 , 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 

1. http://www.pnas.org/content/early/2011/07/27/1108608108, none  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. T.S. Shimizu, Experimental dissection of chemotactic signaling dynamics in live bacteria, 
Stochasticity in Biochemical Reaction Networks Workshop, 11 sep 2011, 16 sep 2011, Banff, 
Canada  

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

1. T.S. Shimizu, Response rescaling by E. Coli in temporal and spatial chemoeffector gradients, 
KNAW Biophysics Meeting, 01 feb 2011, 01 feb 2011, Amsterdam, Nederland  
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2. T.S. Shimizu, Fold-change detection by the E. coli chemotaxis network, Annual Meeting of 
the Dutch Society for Microbiology, 18 apr 2011, 20 apr 2011, Arhnem, Nederland  

3. T.S. Shimizu, Transfer functions for bacterial chemotactic signaling, Max-Planck Institute 
for Chemical Ecology, 09 jun 2011, 09 jun 2011, Jena, Duitsland  

4. T.S. Shimizu, Response rescaling in bacterial chemotaxis, The Fifth Q-Bio Conference on 
Cellular Information Processing, 10 aug 2011, 13 aug 2011, Sante Fe, United States of 
America  

5. T.S. Shimizu, Response rescaling in bacterial chemotaxis, ZMBH, University of Heidelberg, 
30 nov 2011, 30 nov 2011, Heidelberg, Duitsland  

6. T.S. Shimizu, Response rescaling in bacterial chemotaxis, University of Lille, 02 dec 2011, 02 
dec 2011, Lille, France  

7. M.D. Lazova, E. coli vs Salmonella: FRET-based comparative physiology of chemotactic 
network dynamics, 8th Horizons in Molecular Biology International PhD Student 
Symposium, 14 sep 2011, 17 sep 2011, Goettingen, Duitsland  

8. M.D. Lazova, E. coli vs. Salmonella: FRET-based comparative physiology of chemotactic 
network dynamics, Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, 04 okt 2011, 05 
okt 2011, Veldhoven, Nederland  

9. M.D. Lazova, E. coli vs. Salmonella: FRET-based comparative physiology of chemotactic 
network dynamics, 3rd EMBO meeting, 10 sep 2011, 13 sep 2011, Wenen, Oostenrijk  

10. M.D. Lazova, E. coli vs. Salmonella: FRET-based comparative physiology of chemotactic 
network dynamics, 5th Annual Q-Bio Conference on Cellular Information Processing, 10 
sep 2011, 15 sep 2011, Sante Fe, New Mexico  

11. M.D. Lazova, -level properties of Salmonella typhimurium chemotactic signaling, Circle 
meeting of Biological Physics, 13 apr 2011, 15 apr 2011, Saarbrucken, Duitsland  

12. M.D. Lazova, Response-rescaling in bacterial chemotaxis, Bacterial Locomotion and Signal 
Transduction Meeting (BLAST XI), 16 jan 2011, 20 jan 2011, New Orleans, LA, Amerika  

13. F. Anquez, Bacterial Chemotaxis at the Single Molecule Level, Workshop on Dynamics of 
molecules inside the cell, 30 mei 2011, 31 mei 2011, Toulouse, Frankrijk  

14. F. Anquez, Bacterial Chemotaxis at the Single Molecule Level, 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 

1. T. Shimizu: Program committee, The 11th International Conference on Bacterial 
Locomotion and Signal Transduction (BLAST XI), New Orleans, USA, January, 201  

2. T. Shimizu: Program committee, The 5th Q-Bio Conference on Cellular Information 
Processing, Santa Fe, USA, August, 2011.  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 
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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.) 

1. Outreach: “How bacteria do their Math”, a highlight lecture on systems biology and 
cellular biophysics for first year physics students, University of Amsterdam, 9 March, 2011.  

2. Outreach: Biophysics, 1 lecture, 1 lab demonstration and 1 literature seminar for 
undergraduate physics “honors program”, University of Utrecht, April, 2011  
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Groep P. ten Wolde 

Werkgroepleider Prof.dr. P.R ten Wolde 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Spatial design of biochemical regulation networks WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.P. Bossen TP/T 01 nov 2011 30 nov 2011 
T.R. Sokolowski oio 01 jan 2009 31 dec 2012 

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. T. R. Sokolowski, P. R. ten Wolde, Pattern Formation due to Diffusion and Active Transport 
and its Role in Yeast Morphogenesis, SPAT Meeting, 11 mrt 2011, 11 mrt 2011, Amsterdam, 
The Netherlands  

2. T. R. Sokolowski, T. Erdmann, P. R. ten Wolde, Mutual repression enhances morphogen 
boundary sharpness and robustness, Physical Biology Circle Meeting, 01 apr 2011, 03 apr 
2011, Saarbrücken, Germany  
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3. T. R. Sokolowski, T. Erdmann, P. R. ten Wolde, Mutual repression enhances morphogen 
boundary sharpness and robustness, EMBO Workshop Biophysical Mechanisms of 
Development, 24 mei 2011, 27 mei 2011, Oeiras, Portugal  

4. T. R. Sokolowski, T. Erdmann, P. R. ten Wolde, Mutual Repression enhances Gap Gene 
Boundary Steepness and Precision, AMOLF-VU Meeting, 01 dec 2011, 01 dec 2011, 
Amsterdam, The Netherlands  

5. T. R. Sokolowski, T. Erdmann, P. R. ten Wolde, Mutual Repression enhances the Steepness and 
Precision of Gap Gene Boundaries, WHE Seminar Physics of Biological Function – 
Multicellular Systems, 12 dec 2011, 15 dec 2011, Bad Honnef, Germany  

c. Ontvangen prijzen 

1. T. R. Sokolowski, Poster Prize at WHE Seminar Physics of Biological Function – 
Multicellular Systems, Bad Honnef, Germany, 12-15 December 2011  

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

1. Member of De Jonge Academia (DJA) of the KNAW (The Yong Members of the Royal 
Dutch Academy of Sciences) (2011)  

2. Member scientific committee of the International Scientific Coordination Network (GDRI) 
on “Evolution, Regulation and Signaling (ERS)” (2011)  

3. Divisional Associate Editor, Physical Review Letters (2011)  
4. Lorentz Center Computational Science Advisory Board (2011)  
5. Lorentz Center Physics Advisory Board (2011)  
6. Member, Selection Committee new DJA members (2011)  
7. Member Advisory Board Appointment New Chair Systems Biology, Swammerdam 

Institute of Life Sciences (SILS), University of Amsterdam (2011)  
8. Member, Advisory Board new Biophysics chair, Leiden University (2011)  
9. Member, Advisory Board New Chair Theoretical Biophysics, Vrije Universiteit (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. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

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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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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