
Waarom kijkt u naar materialen op de 
nanoschaal?
“We weten meestal wel welke wetten 
er gelden op macroniveau, maar over 
wat er precies gebeurt op de nano-
schaal is nog maar weinig bekend. 
Deze kennis heb je nodig als je steeds 
kleinere devices wilt maken. En als we 
begrijpen hoe materialen in elkaar 
zitten, kunnen we ze ook verbeteren.”

In welke eigenschappen bent u 
geïnteresseerd?
“Ik kijk bijvoorbeeld naar hoe een 
materiaal reageert op verhitting. 
Grafeen reageert anders dan de meeste 
materialen, het trekt eerst samen en 
rekt daarna uit. Het heeft een hoge 
smelttemperatuur. Dat is bijzonder, 
want je zou denken dat heel dunne 
materialen kwetsbaar zijn. We kunnen 
de bevindingen voor grafeen ook 
gebruiken als model voor andere 
tweedimensionale structuren, zowel 
in elektronica als in de natuur. 
Denk maar aan membranen.”

En wat is uw doel voor de komende jaren?
“Wij zijn nu ook bezig met wrijving. 
Grafeen kan wrijving sterk verminde-
ren. Misschien ken je dat wel: als je 
sleutel heel stroef in het sleutelgat 
gaat, kun je hem langs een potlood 
wrijven en dan gaat het veel makkelij-
ker. Wrijving is ook voor de industrie 
een belangrijk onderwerp, want het 
betekent energieverlies. Wij proberen 
te onderzoeken wat er precies gebeurt, 
waar gaat die energie naartoe? 
Uiteindelijk wil je de wrijving kunnen 
minimaliseren of nog liever controle-
ren, want soms wil je een proces juist 
stoppen. Ik ben heel benieuwd of de rol 

van grafeen bij wrijving op 
de nanoschaal echt een 
doorbraak wordt, dat is nu 
nog controversieel.” 

Wat is er zo leuk aan het 
werken met computermodel-
len?
“Ik houd van programmeren, je bouwt 
alles zelf. En er is veel mogelijk. Ik kan 
bijvoorbeeld heel hoge temperaturen 
invoeren die je in het echt niet haalt. 
Om de programma’s te maken moet 
je je ook goed verdiepen in de theorie. 
Welke krachten dragen het meest bij? 
Bij de wrijving zijn we nog heel ver van 
een goede theorie.” 

Werkt u ook veel samen met experimentele 
onderzoekers?
“Dat is helaas heel lastig, omdat 
– in Nederland in het bijzonder – een 
publicatie vooral wordt toegeschreven 
aan de eerste auteur en dat belemmert 
echte samenwerking. Ik vind dat 
jammer, voor mij is de fysica een 
collectieve onderneming. Er is wel veel 
interactie. Experimentatoren citeren 
mijn artikelen en wij overleggen 
bijvoorbeeld regelmatig met de 
onderzoekers van het magnetenlab 
HFML in Nijmegen.”

U bent van oorsprong Italiaanse, is het 
leven als onderzoeker hier anders?
“Onderzoekers hebben hier misschien 
minder plezier dan in Italië, haha. De 
mensen zijn daar anders. Als weten-
schapper ben je een echte intellectueel 
met daarnaast liefde voor andere 
dingen in het leven, zoals kunst en 
cultuur. Natuurkunde is voor mij ook 
meer dan alleen een vak, het is een 

fi losofi e: een beeld 
van de wereld, van 
de werkelijkheid. In 
Nederland gaat het 
vooral om de vak-
kennis, het is veel 
technischer. Het 
onderzoek is in 
Nederland wel 
fantastisch georgani-
seerd. De universiteit 
heeft goede facili-
teiten en de FOM- 
organisatie werkt 
ook echt uitstekend. 
Er zijn duidelijke 
procedures bij subsidie-
aanvragen en FOM heeft een groot 
netwerk. Je voelt je daardoor onderdeel 
van een fysicagemeenschap.” 

Hoe vindt u het om deel uit te maken 
van de FOM-werkgemeenschapscommissie 
Nano?
“Interessant, omdat je met vakgenoten 
samenkomt om over het nano-onder-
zoek in Nederland te spreken. Je kunt 
een soort resonantie creëren, door te 
herkennen wat er gaande is en het 
onderzoek op elkaar af te stemmen. 
Persoonlijk ga ik mij inzetten voor zo 
eerlijk mogelijke beoordelingen van 
onderzoeksvoorstellen, zodat ook 
goede nieuwkomers een kans krijgen. 
Misschien ben ik als vrouw iets minder 
vatbaar voor reputatie of bluf.”

Heeft dat ook een effect op het aantal 
vrouwen in de fysica?
“Ik denk het wel. Vrouwen zijn toch 
iets minder geneigd om hun excellen-
tie expliciet te tonen. Als we daar 
doorheen kijken, zal dat zeker een 
hoger percentage vrouwen opleveren. 
Ik bedoel dus niet vrouwen voortrek-
ken, maar gewoon iedereen een 
eerlijke kans geven. Zelf heb ik ook 
relatief veel vrouwen in mijn groep. 
Ze zijn net zo goed en het maakt de 
groep leuker. Ik denk dat het leven 
én de natuurkunde kunnen profi teren 
van meer variatie.” (IP)  
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Zij weet meer van grafeen dan praktisch meetbaar is. 
Prof.dr. Annalisa Fasolino maakt computermodellen waarmee ze 
de eigenschappen van materialen op nanoschaal blootlegt. 
Grafeen heeft haar gegrepen, omdat het zo’n perfecte structuur 
heeft en model kan staan voor vele andere materialen. Sinds kort 
is Fasolino ook lid van de werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/-technologie van FOM. 

Op 10 juli 2012 is de laatste serie calls onder het Zevende Kader-
programma van de EU (KP7) gelanceerd. Het goede nieuws is dat de 
totale omvang van het beschikbare budget groter is dan ooit: er is 
een bedrag van 8,1 miljard euro beschikbaar. Dit geld wordt aan 
onderzoekers beschikbaar gesteld via bijvoorbeeld de verschillende 
ERC-grants, maar ook via thematische calls. Bij de ERC-grants is er 
een nieuwe loot aan de stam: de ERC Consolidator grant, die tussen 
de Starting en de Advanced grant gepositioneerd is. De thematische 
calls bestrijken onder andere de thema’s energie, nanowetenschap 
en –technologie, gezondheid en biotechnologie. 
De onderhandelingen over Horizon2020, de opvolger van KP7, zijn 
op Europees niveau nog gaande. In de plannen voor Horizon2020 is 
ook continuering van de ERC opgenomen, maar naar verwachting 

zullen de eerste calls vanuit dit programma pas eind 2014 geopend 
worden. Er valt dus een gat in de beschikbaarheid van Europese 
onderzoeksubsidies: door deze niet-naadloze aansluiting van KP7 
en Horizon2020 zullen er in 2013 geen calls voor de ERC zijn. 
Het devies is daarom goed gebruik te maken van de mogelijk-
heden die de onlangs gelanceerde calls bieden. Als u overweegt in 
te dienen voor een van de ERC-grants, houd dan rekening met het 
gat in de Europese onderzoekfi nanciering in 2013/2014. 

Informatie over de calls die nu openstaan onder KP7 vindt u hier: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls Binnen het 
FOM-bureau is Erik Kreiter contactpersoon voor dit onderwerp 
(erik.kreiter@fom.nl of 030 600 1217).  
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CV Annalisa Fasolino

1973-1978 Studie natuurkunde (Universiteit van 
Rome)

1978-1982 Promovendus (International School of 
Advanced Studies, Triëst)

1982-1983  Postdoc (Max Plank Instituut, Stuttgart)
1983-1992  Onderzoeker (SISSA, Triëst)
1992-1996  Universitair hoofddocent (Universtiteit 

van Modena)
1996-2000 Universitair docent (Radboud Universi-

teit Nijmegen)
2000-2007    Universitair hoofddocent (NWO 

ASPASIA, Radboud Universiteit 
Nijmegen)

2003-2007 Hoogleraar Computational Condensed 
Matter (Universiteit van Amsterdam)

2007-2012  Hoogleraar Computational Condensed 
Matter (Radboud Universiteit Nijmegen)

Grenzeloos experimenteren 
op de computer

Kansen in Europa en een gat in de 
Europese onderzoekfi nanciering na 2013


